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CADERXOS DE .4DJ1JNISTRAÇAO POBLICA 

A literatura sôlJre a moderna administração pública e seus 
ramos especializados compõe-se, 11a quase totalidade, de trabalhos 
estrangeiros, principalmente de autores americanos, não traduzidos 
ou intraduzÍveis para o português. 

A Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) sente, 
todos os dias, os efeitos esterilizantes da falta de literatura apro-

'.. priada, necessária ao desenvolvimento de suas atividades. Cum
pre-lhe resolver o problema de elaborar e publicar o material de 
leitura e consulta de que carece. Não se trata do problema, comum 
a tôdas as escolas, de estimular e ensejar o aparecimento de obras, 
tratados, compêndios, monografias, ensaios, artigos e relatórios 
sôbre as pesquisas feitas e as -matérias ensinadas. O problema aqui 
é específico e mais premente, U11la vez que não existe nos idiomas 
maternos de seus estudantes - português e espanhol - um mon
tante suficiente de trabalhos sôbre administração pública, que pos
sam ser adotados como guias para os alunos. E' forçoso, assim, 
que a Escola prepare e publique os manuais, compêndios e demais 
fontes de conhecimento de que necessita, para documentar e ex-
pandir suas funções ordinárias de ensino e pesquisa. . 

Até a presente data, a falta de literatura específica em por
tuguês sôbre as várias disciplinas ministradas em seus cursos tem 
sido suprida pela Escola mediante a produção e distribuição de 
uma literatura ad !toe - escrita, mimeografada e distribuída sob 
o signo da interinidade e a forma de apostilas. 

Por um entendimento tácito entre os professôres, estudantes 
e a direção da Escola, as apostilas até agora publicadas são tidas 
como uma espécie de sementeira, de que surgirão com o tempo as 
obras menos efêmeras, os livros de texto de que a Escola carece 
para transmitir, através da palavra escrita, os ensinamentos da 
moderna administ:-ação pública. 
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Bem exalllinados os fatos, cbeg,a-se ;i. cOlldusão de que os 
(lldcr1lOS têm contribuido, luase tanto qual1to os tomos volumoso~, 
para a formação do fundo Ih' \nnhecitllentos a que CRANE BRINTON 

chamou 0111' slel1dc}' S/OCR of clI/1/lflafit'e fwo'wlcdgc i1l fhe social 
scienccs, 

Os Cadernos de Administração Pública, idealizados e lan
çaJús pela EBAP. destinam-se a remediar, em parte, a falta de 
literatura especializada, com que se vêem a braços, nos países da 
América Latina, os estudantes de administração pública. 

Ao lançar a série de Cadernos de Administração Pública, a 
EBAP alimenta a esperança de chegar em breve ao número 100 
e, assim, contribuir qualitativa e quantitativamente para a difusão 
organizada de idéias, doutrinas, teorias e práticas modernas sôbre 
a ciência e arte da administração. 

Rio de Janeiro, 3 de abril de 1954. 



.\'olhlllll t'llsaio de ciéllCiLl social, dei/tre 1.J1ILlII/OS se escrt"zJerl1Jn 
lia América, do Canadá ti Argentind, logrou tanto êxito como 
., O Estudo da Administru{úu", de \\'OUDROW \rIl.SOX. Escrito 
1'111 1887, duolJlbicioSOfIlt'lIf,', para fig'urar nas Páginas de uma 
;'e~,ista, tra.êendo as~'illl o sigilo original da efemeridade, o ensaio 
de \VILSOK ~'iria a adl.Juirir mais torde importâ;lcia trallscendental: 
redescobcrto rúca dI' cillqiil'Jlta Ol/US depois dI' sita primeira pllbli
cação 110 Political Science Quarterly, !lwlsformOIl-Sí' de repente 
{'/li fonte obriJalória de consulta para (jlltlntos estudaram a matéria; 
" de citação, para I.jltlllltos l'scrt'~'eralll sôbre admillistraçiio públira 
J/estesz:1thllos quin:::e anos. Resumido 0/1 lia íntegra, "O Estudo 
da Administração" tem figurado e111 sllCl?ssi7'(/S coleçües de artigos 
escolhidos para a fonnação de textos especializados. lJentre êstes, 
destacam-se, por sua autoridade, Ideas and Issues in !'ublic Adrnin
istration, de DWIGHT \V ALDO, e Processes of Organizatioll al1([ 
~lanagement, de KATHl;;RYN SECKLER HUDSON. * 

Não há e.mgêro em afimzar-se que o e/1saio de \VOO])l{OW 

\ \' I LSO:-'; se COlI'lJertell em peçc[, clássica. A .1'11(/ e xtraordillâl'ia acei
tação por parte dos cultores da ciência política não SI' d(n·e, elltre
tanto, ao fato de se haver tornado clássico; vale dizer que se tornon 
clássico à fôrça de ser reeditado e analisado, gTaças li seduç(io d,' 
.11m rI'C'S(/'II/(' atuulidade. /Jir-st-ia que li t'f'iqráfic() ,'liSa/{) di' \VTI,-

... A E. B. A. P. editará ambos os livros, que Ja se acham tradu
zido5 e em fase de preparação para entrega ao prelo. 



SON se antecipou ao tel/lpo, vindo a revelar a sua 11l0mentosidade 
1Ileio século depois da primeira publicação. 

Suas reflexões sôbre LI admi1listração pública, distinguindo-a 
da política, são mil roteiro de indiscutível utilidade para O! :stll
diosos que ijueiram /,"I1,lrur. ['lia al1úlisc, lia ,ê'01ll1 /1101 dell/mtadu 
1'711 elltC se e}/contra/ll (/ jlolílica c a admillistraçiio -- separadas. 
segundo \YILSOK e sells scgllidores; juntas c insepará'l'eis, segundu 
outra correntc de pel/Salllento, da ifllul o represel/tonte mais vigo
roso é ~fARSlI.\LL Dl:\IOCK. 

\VILSOK a/,rescllta, COI/I extraordilllÍrio rigor cOllccitual e al/lpla 
'Z'isúo da realidade administrati'Z'a, o /'ClJlo}'allw !ferol. os objetivos c 
os Illétodos de estlldo da matéria. 

CU1IIpre aos que se disponham a pelejar pura que haja. Ulll 

apafeiçoamento dos sistemas de adJlli/lislraç1io de seus países ter 
uma cOlllpreensiio clara do qlle é a Ciência da Ad7llillistraçilo P·úbliCtl 
c da Jlecessidade de seu estudo e lIleditaçüo. 

Tlle American Polítical Science Heview, j'ara (()/ilClllOrar o 
cinqiielltenário do ensaio de \YILSOX, Pllblicou, em 1937, com li 

meslllo título, l(/Il artigo de :\fARSIlALL DnlocK, em qlle êste cien
tista politico exalllina () 1111'.'11110 telllo, procllrando ressaltar-lhe a 
atualidade e a excelência, belll assim cOlllplelllC/!tâ-lo para 11'l,elhor 
adaptaçüo a certas sitllações c cO!lce/,<:ões posteriores, nüo obstante 
criticá-lo 110 que .I,' refere a alguns POlltoS funda III entais, de que 
diverge. Nada maisillteressante do que o confronto dêsses escritos 
de épocas tüo distalltes - 1887 e 1937 - que servirá para evi
deliciar que o descortino de \VILSON foi quase profético, pois (0111 

grande antecipaçüo ~'islltlllbron fatos, compreendeu sitllações e pro
pôs soluções que atllalllleJlte süo, para cientistas políticos e admi
nistradores, os temas diuturJlos em debate . 

• ,1 tradução do eJlsaio de \Vn,SON foi a tarefa J/lais difícil até 
agora enfrentada pelo Ser'viço Editorial da E.B.A.P. () texio 
ora publicado passou por sete revisões sucessivas. Certos p{'}'íodos 
foram revistos de::: e mais 'uê:::cs. Para se ter uma idéia das tenta
tivas e diligêllcias feitas com o propósito de elevar a tradução 11 
alt1lra do origillal inglês, --- filo ócio e de sabor clássico -- basta 



citar a seguinte frase. CO/ll as sucessivas traduçtics propostas por 
'i/lÍrios tradutores: 

o rigillal I t is getting to ue harder to run a cOllstitutioll 
than to frame one. 

1." tradutor Está-se tomando cada vez mais difícil admi
nistrar u/Ila constituição do que elaborá-la. 

?" tmd utor - Está-se tornando cada vez mais difícil a.plicar 
li 111 a constituição do que elaborá-la. 

3." tradutor - Torna-se cada ve::: mais difícil aplicar lima 
constituição do que elaborá-lo .. 

1.° tradutor - Toma-se cada vez mais difícil cumprir do que 
elaborar uma constituição. 

Estamos convencidos de que, nesta instância, a tradução, pelo 
mel/OS, nào traiu o original. O que se contém nestas Páginas em 
j'ortl/gl/(~s é, efetiva1/lellte, o qlle \VILSON eso'eveu em inglês. A 
iÍnica liberdade que tOlllamos foi a de intercalar subtítulos, retirados 
(~stes, porélll, do próprio texto do autor. Fizemo-lo para facilitar o 
estudo e 11 consulta, especialmente aos jm1ells estudantes de ciência 
política e adl/linistraçiio pública, para os quais, em primeiro lugar, 
fraiJalha a Escola Brasileira de Adlllinistraçiio pziblica. 

Espera1llos ql/e êsse esfôrço haja cOlllunicado à ~!ersiio portll
!Ju(~sa, tiio trabalhosallleJlte elaborada, o cunho original do lllnl'i
nOJO pensalllento 'lt'ilsoniano. 

Rio, dezelllbro de 1955. 

BENI-:DICTO SII.\·.\ 
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o ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO 

I - INTRODUÇÃO 

Suponho que nenhuma ciên
cia prática é estudada onde não 
há necessidade de seu conheci
mento. O próprio fato de a 
Ciência da Administração, que 
é eminentemente prática, estar 
sendo incluída nos cursos supe
riores dêste país bastaria, pois, 
para provar - caso se exigisse 
semelhante prova - a necessi
dade de aumentarmos nossos co
nhecimentos acêrca de adminis
tração. Aliás, para chegarmos a 
essa conclusão, não nos parece 
necessário examinar os progra
mas universitários. Em nosso 
meio, já se reconhece virtual
mente que o chamado movimen
to de reforma do serviço civil, 
ora em marcha, uma vez atingi
do o seu principal objetivo, de
verá voltar-se para o aperfeiçoa
mento não só do pessoal, mas 
também da organização e méto-

elos de nossas repartições. Com 
deito, o pessoal, de um lado, (' 
a organização e os métodos de 
trabalho, de outro, são, por or
dem de importância, os dois P01I

tos capitais mais carecentes de 
melhoria. ~ 

O estudo da administração) 1I 

tel1l por objetivo determinar :~; 
primeiro, o que pode um govêrno 
fazer com propriedade e êxito; li,' 

segundo, como poderá fazê-Ia 
com o máximo de eficiência e 
o mínimo de dispêndio, quer de 
dinheiro, ,quer de energia. E' 
evidente que, em nosso mejo, 
ambos êsses pontos demandam 
amplo esclarecimento, que só se 
conseguirá mediante cuidadoso 
estudo. 

Antes, porém, é necessário: 
r. Examinar o que outros 

já realizaram nesse domínio, isto 
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e, perlu:'trar a hi~t<:'ria da dis
ciplina. 

II. Precisar-lhe, exatamente, 
o campo de estudo. 

IH. Determinar os métodos 
mais propícios ao desenvolvi
mento dêsse estudo e quais as 

mncepções políticas mais eluci
dativa::;, de que no!' devemos Vél

ler para efetuá-lo. 
A menos que conheçamos ~ 

fixemos êsses pontos, estaremos 
navegando sem rotC"iro e sem 
htíssola. 



11 - O ADVENTO DA CIeNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 

Ramo novo da ciência 
política 

A Ciência da. Admini§tracãu., é 
o mais recente fruto do estudo 
( lenCIa o ltica, iniciado há 

'"Cerca de dOlS mIl e duzentoS 
anos. E' criação de nosso século, 
~ de nossa própria geração. 

Por que teria tardado tanto 
ell1 aparecer? Por que teria dei· 
xado para exigir-nos a atenção 
justamente neste nosso século, 
tão atarefado? A administraçtlo 
é o aspecto mais evidente do go
"êrno, é o próprio govêrno em 
ação; é o ramo executivo, aquêle 
q~e realiza a parte .nais visível 
do govêrnr'; e, certamente, é 
tão antiga quanto o próprio go
yêrno. E' o govêrno em ação; 
{' a suposicão natural é que, des
de muito cedo na história do 
pensamento sistemático, o go
vêrno em ação houvesse atraído 
a. atenção e provocado a análise 
dos êseritores de política. 

Mas não foi isso que aconte
ceu. Antes de o século atual ha
"er transposto sua primeira ju
ventude e começado a produzir 
as flores características do pen
samento sistemático, nin~~m 
escreveu - sistemàticamente -
~a adillimstraçâo como um 
rãii1O"dã c.iência governamental. 
Me os nossos dias, todos os es
tudiosos de Política, que lemos, 

I pensaram, discutiram e dogmaI tizaram apenas acêrca da ~
titui~ão do govêrno; sóbre a na
tureza do Estado, a essência e 
sede da soberania, o poder po
pular e as prerrogativas reais; 
acêrca do sentido superior, sub
jacente na essência da institui
ção que chamamos govêrno, e 
dos altos objetivos pelos quais 
a natureza e os desígnios huma
nos a responsabilizam. O cen
tro de controvérsia era êsse 
grande campo teórico, em que 
a monarquia terçava armas com 
a democracia, a oligarquia bus-



6 CADERNOS DE A:DMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

cava construir os seus bastiões 
de privilégios e a tirania esprei
tava tôda oportunidade para con
cretizar a ambição de subjugr'r 
seus competidores. Em meio a 
esta formidável guerra de prin
cípios, não podia a administt~J ... 
ção exigir uma trégua para seu 
próprio estudo. As questões eram 
sempre as mesmas: "quem fará a 
lei?" e "que deve ser lei?" A 
outra pergunta - "C0I110 deve 

I 
ser a lei administrada judicio
samente, com eqüidade, presteza 
e sem atritos?" - era relegada 
aos amanuenses, como "minú-
cia prática", depois que os dou
tores houvessem con,orcladn 
quanto aos princípios. 

Simplicidade das funçÕes 
governamentais de outrora 

De certo, não foi por acidente, 
nem por capricho perverso de 
seus formuladores, que a filoso
fia política tomou êsse rumo. A 
filosofia de qualquer época -

!
como disse HEGEL --- "não é sc
não fl espírito dessa época ex
presso em pensamento abstrato". 
A filosofia política, como qual
quer outra, apenas tem refletido, 
através dos tempos, as condições 
sociais que lhe são contemporâ-

neas . Outrora, as dificuldades 
decorriam quase exclusivamente 
da constituição do govêrno e, em 
conseqüência, era isso que absor
via o pensamento dos homens. 
Pouca ou nenhuma dificuldade 
havia com respeito à administra
ção - pelo menos no espírito 
dos administradores. As funções 
do govêrno eram simples, por
que simples era a própria vida. 
Q,govêrno agia imperativamente, 
coagia os homens, sem cogitar 
de auscultar-lhes os desejos. Não 
havia sistema complexo de ren~ 
das e dívidas públicas para con-I 
fundir financistas; em verdadd 
nem financistas havia, para se
rem confundidos. N o poder, 
ninguém se detinha muito tempo 
para pensar como usá-lo. A 
grande e única questão era: 
"quem deverá detê-lo?" Pouco 
numerosas, as populações eram 
fàcilmente governáveis. A pro
priedade, simples. Havia muitas 
fazendas, mais gado que inves
timentos financeiros; porém não 
havia ações, 11('111 títulos da (lí
vida pública, 

Afirmei que isso acontecia 
outrora; em larga medida, po
rém, o mesmo ainda se dava em 
épocas bem recentes. Com efei
to. para (livisar os primórdios 
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elas atuais complexidades do co
mércio, as perplexidades da (;~
peculação comercial e o vigoroso 
surto das dívidas públicas, não 
é preciso retroceder além do sé
culo passado. Na verdade, já a 
hoa rainha ELIzABETH achava 
bem difícil lidar com os mono
pólios do século XVI, sem quei
mar as mãos. Entretanto, foram 
completamente obscurecidos pe
los gigantescos monopólios do sé
culo XIX. Ao lamentar BLACK
STOI\E que as emprêsas não 
tivessem corpos, para que se 
lhes aplicassem pontapés; nem' 
almas, para serem excomunga
das, estava antecipando de um 
século a época própria para es
~as lamentações. Os perenes 
confiitos entre patrões e empre
gados, que hoje tantas vêzes per
i urbam a sociedade industrial, 
surgiram antes da Peste Negra 
e do Estatuto dos Trabalhado
res; mas nunca haviam assumi
do antes as ominosas proporções 
lJue assumem nos dias atuais. Em 
suma, se as dificuldades, C0111 que 
se yê a braços a ação governa
mental, podem ser "islumbradas 
em outros séculos, é 110 presente 
que atingem a culminância. 

Por essa razão, cumpre que as 
(;trefas administrativas em nos-

sos dias sejam objeto de eX<lliS
tivo e sistemático ajustamento 
a diretrizes cuidadosamente P05-

tas a prova; por essa mesma ra
zão temos hoje o que nunca ti
vemos antes - uma Ciência da 
Administração. Conquanto os 
mais significativos debates dos 
princípios constitucionais ainda 
estejam longe de encerrar-se, já 
(1eixaram de ter mais oportuni
dade prática do que as questões 
de administração. Torna-se ca
da vez mais difícil cumprir do 
que elaborar uma constituição. 

Eis como BAGEIIOT descreve, 
de modo pitoresco e singular, a 
diferença entre a velha e a nova 
administração: 

"Quando, outrora, desejava 
um déspota governar uma pro
víncia distante, enviava um sá
trapa montado num cavalo gran
de, acompanhado de outros ho
mens montados em cavalos me
nores. E bem pouco se sabia do 
sátrapa depois disso, a menos 
que êle enviasse de volta alguns 
~uhnrdinados para informarem 
~'(Jbre o que estava fazendo. Era 
impossível qualquer trabalh.) 
maior de supervisão. Boatos e 
indagações casuais eram as Ú111-
cas fontes de informação. Se pa
recesse que a província estava ClT] 
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llÚ situaçúo, [) sátrajJa 1J. lJ 1 era 
chama(lo de .. olta e o de 11.0 2, 
éilviadü para seu lugar. Nos pai
ses civilizados, o processo é di
ferente. Monta-se um escritório 
na proyíncia que se quer gover-
1W.r; obrigam-no a' escrever e fO

piar cartas; a en"iar oito rela
tórios pcr diem ao escritório 
central em S. Petersburgo. Nin
guém faz uma soma na provín
cia !icm que alguém faça a mes
ma s()ma na capital, para verifi
car se está certa. O resultado 
é (j\lC os chefes de departamen
tos ficam sobrecarregados com 
11111 "olnme de lcitura e de tra
halho de que sómente se pode
rão desincumbir mercê ela má
xima aptidão natural, elo mais 
dicieJJte treinamento, da mais 
firme c regular diligência." (1) 

Tram;formações por que nas
saram as funções do Estado 

Dificilmente se encontrará 
uma tarefa governamental que, 
de simples (lue era no passado. 
não se haja tornado complexa no 
presente. O govêrno, outrora, 
tinha poucos ci'irigentes ; tem-nos 
hoje em grande número. Ou
trora, as maiorias sujeitavam-se 

(1) Essay on William Pitt. 

ao govêrno; hoje, o dirigem. No 
passado, o govêrno talvez tives
se que se curvar aos capricho~ 
da côrte; hoje, tem que respei
tar as opiniões do po\'o. 

E essas opiniões, ampliando
se constantemente, transformam
se em novas concepções dos de
nres do Estado. De sorte que 
as funções governamentais se 
tornam cada dia mais difíceis e 
complexas, ao mesmo tempo em 
que se vão multiplicando verti
ginosamente. A administração 
vai assumindo, por tôda· parte, 
a responsabilidade de no\'o~ en
cargos. A utilidade, a modici
dade e o bom êxito elo serviço 
postal do govêrno, por exemplo, 
indicam que, em futuro próxi
mo, se estenda o contrôle gover
namental ao sistema telegráfico. 
l\fesmo que o nosso govêrno, in
sensível ao exemplo da Europa, 
não venha a adquirir ou cons
truir linhas telegráficas e 1erro
viárias, ninguém porá em dú
"ida que de algum modo lhe 
cumpre controlar as grandes ern
prêsas que prestam serviços de 
u tiliclade pública. A criação de 
comissões nacionais de estradas 
de ferro, em complemento às an
tigas ('omissões estaduai;;. irn-
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plica illlpurtantíssima e delicada 
ampliação das funções adminis
trativa.s. Qualquer que seja, po
rém, o grau de autoridade que 
os governos federal ou estaduais 
venham a ter sôore tais emprê
sas, os encargos e responsabili
dades governamentais corres
pondentes requererão, em larga 
medida, sabedoria, conhecimento 
técnico e experiência. Para que 
essas coisas sej am bem feitas, 
cumpre estudá-Ias a fundo. E es
tas, como já disse, são apenas 
algumas das portas que se estão 
abrindo à ação governamental. 
A idéia do Estado e o conse
qüente ideal de seus deveres es
tão sofrendo notáveis transfor
mações; e "a idéia do Estado é 
a consciência da administração". 
Observando-se, cada dia, os no
vos encargos que o Estado é 
compelido a assumir, cumpre ao 
mesmo tempo distinguir clara
mente C01110 lhe caberá desin
cumhir-se dêles. 

Origem européia da Ciência 
da Administração 

Eis por que deve haver uma 
Ciência da Administração, que 
procure endireitar os caminhos 
do govêrno, tornar seus negó-

cios 111enos burucráticos, forta
lecer e purificar sua organização 
e coroar-lhe os deveres com (I 

cumprimento integral dos mes
mos. Eis uma das razões por 
que tal ciência existe. I 

Onde, porém, surgiu essa 
ciência? Não foi, certamente, 
dêste lado elo oceano. Nossas 
práticas administrativas carecem 
de método científico. A atmosfe
ra viciada do govêrno munici
pal, os tortuosos segredos da 
ad11linistração estac!ual, a CClll

fusão, o sinecuris1110 e a corru
ção, a cada passo descobertos 
nas repartições governamentais 
cle \Vashington, impedem-nos de 
admitir Cjue já prevaleçam nos 
Estados Unidos quaisquer con
cepções claras do que constitui 
uma boa administração. Não t 
Até agora, os autores norte-ame
ricanos pouca participação tive
ram 110 progresso dtssa ciência. 
Foi na Europa flue ela encon
trou seus doutôres. Não é obra 
nossa. E' ciência estrangeira, 
que mal fala a língua dos prin
cípios inglêses ou norte-ameri
canos. Expressa-se apenas em 
idiomas alienígenas. As idéias 
que articula são inteiramente 
alheias ao nosso espírito. Seus 
ohjetivos, exemplos e condições 

lG 
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bétseialll-~e lluase cxclusi \étlllClÜ',' 
na história de raças estrangei
ras, nos precedentes de sistemas 
estrangeiros, n:lS lições de revo
luções estrangeir:ls. Desenvol
veram-na professôres franceses 
e alemães. Conseqüentemente, 
está adaptada, em tôdas as suas 
partes, às necessidades de um 
Estado compacto; e foi talhada 
~lTjr OLfurmas de govêrno 
altamente centralizadas. No en
t~nto, para atender aos nossos 
ohjetivos, cumpre amoldá-la, não 
a um Estado simples e compacto, 
mas a um Estado complexo e 
multiforme, afeiçoando-a a for
mas de govêrno altamente des
centralizadas, Se quisermos uti
lizar esta ciência, devemos ame
)'lcanizá-Ia; e nãodo ponto de 
vista formal apenas, do ponto de 
vista meramente lingüístico, mas 
;\ fundo, radicalmente - no PgI
samento, nos princípios.,L-llillL 
objetivos. Para isso, terá ela 
que saber de cor as nossas leis, 
extirpar das veias a febre lm
rocrática, aspirar - e muito -
a atmosfera livre da América, 

Para explicar por que uma 
ciência tão evidentemente susce
tível de ser útil, por igual, a 
todos os governos, recebeu aten
ção primeiro na Europa, onde 

l) gu\crnu fui l;ul' lalll~ lelllplJ 
U1ll monopólio, e não na Ingla
terra ou !lOS Estados Unidos. 
Oll(k () go\'êrno é, de longa data, 
uma franquia cumU\l1, duas ra
zões deverão ser expostas: .12ti.
n;eira, é que, In Europa, j llsta
mente por ser o govêrno inde
pendente do consentimento po
[luhl.1', muito maIs havia o que 
governa!.; e, segunda, é que o 
desejo de manter o govêrno como 
U111 monopólio levou os monopo
listas a se illteressarem por des
cobrir meios menos irritantes de 
governar. Além disso, eram tão 
poucos os governantes que l'()
diam, ràpida111en(e. mudar de 
métodos. 

Será instrutivo consiclerar o 
assunto um pouco mais de perto. 
Ao falar em governos europeus, 
não estou, evidentemente, in
cluindo a Inglaterra. Esta não 
se tem recusado a evoiuir com 
o tempo; o que fêz foi atenuar 
a severidade da transição de uma 
política de privilégios aristocrá
til'os para um sistema de poder 
democrático, por meio de medi
das lentas ele reforma constitu
cional, as quais, sem impedir a 
evolução, têm mantido o país em 
caminhos pacíficos. Os países 
do continente, porém, por muito 
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tempo· lutaram dc:>cspcradamen
te contra qualquer transforma
ção e, se pudessem, teriam, me
diante o abrandamento das as
perezas do govêrno absoluto, 
frustrado a revolução. 

Procuraram aperfeiçoar a má
quina governamental. e assim 
destruir todo atrito; amenizar 
seus métodos, afeiçoando-os aos 
interêsses dos governados, e 
assim aplacar todos os ódios 
oustrucionistas ; oferecer tão 
freqüentemente e COI11 tanta 
oportunidade sua ajuda a tôda 
classe dc emprêsas, e assim se 
tornarem illdispens[l\'cis aos e111-
preendedores. Por fim, outor
garam constituições e franquias 
ao povo; mas, mesmo depois des
sas medidas, conseguiram con
tinuar despóticos, mediante o 
artifício de se tornarem pater
nais. Fizeram-se bastante eficien
tes, para quc não pudessem scr 
dispensados; bastante discretos, 
para não serem notados; bastan
te esclarccidos, para não serem 
fàcilmente interpelados; bastante 
benevolentes, para não se torna
rem suspeitos; bastante podero
sos, para não serem enfrentados. 
Tudo isso exigia estudo e tudo 
isso foi detidamente estudado. 

A traIlsplantação para· os 
Estados Unidos 

Enquanto isso, nós, dêste lado 
do oceano, não tínhamos encon
trado grandes dificuldades de go
vêrno. País novo, em que havia 
espaço e emprêgo remunerativo 
para todos, usufruindo princípio!.' 
liberais de govêrno e dispondo 
de ilimitada capacidade prática 
da política, ,.ivemos, por muito 
tempo, livres da necessidade de 
nos preocuparmos agudamente 
com planos c l11t'toc1os de admi
Ilistração. 

Naturalmente, tardamos a per
ceber a utilidacle ou a significa
ção dos muitos volumes de pes
quisa erudita e cxames exausti
,"os dos meios e modos de con
duzir o govêrno, volumes que as 
editôras européias têm enviado 
às nossas bibliotecas. Como uma f 
criança robusta, o govêrno ame
ricano atingiu grande estatura; 
mas ao meS1110 tempo se tornou 
desajeitado de movimentos. Seu 
vigor e crescimento têm sido 
completamente desproporcionais 
,1 sua experiência de viver. Ga
nhou fôrças, mas nã() evoluiu 
paralelamente em comportamen
to. Nestas condições, por maior 
(IlIC haja sido nossa vantagem 
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sobre os países da Europa rela-t 
tivamente à facilidade e saúde 
do desenvolvimento constitucio-I 
nal, agora, que chegamos à épo- \ 
ca de ajustamentos administra
tivos mais cuidadosos e de maio
res conhecimentos de administra
ção, estamos em situação eviden
temente retardatária, em compa
ração com as nações de além
mar, e isso por motivo~ qne ten
tarei esclarecer. 

Os três estágios da evolução 
governamental 

A julgar pela história consti
tucional das principais nações do 
mundo moderno, pode-se dizer 
que há três estágios de evolu
ção pelos quais o govêrno pas
sou, em todos os sistemas mais 
altamente desenvolvidos, e pelos 
quais certamente passará em to
dos os restantes. O primeiro es
tágio é o dos governantes abso
lutos e o de um sistema admi
nistrativo adaptado ao govêrno 
absoluto; o segundo, é aquêle em 
que as constituições são estru
turadas para eliminar os gover
nantes absolutos e substituí-los 
pela soberania popular, e em que 
a administração é descurada em 
benefício dessas preocupações 

mais altas; e o terceiro, é aquék 
em que o povo soberano empre
ende o aperfeiçoamento da ad
ministração, sob essa nova cons
tituição que o levou ao poder. 

jj,sses governos, hoje na van
guarda das práticas administra
tivas, são os que tinham ainda 
dirigentes absolutos, mas já es
clarecidos, quando raiaram os 
dias do ilutl1inismo político e se 
tornou claro para todos, menos 
para os que não queriam ver, 
que os governantes não passam, 
CIll última análise, de servidores 
dos governados. Em tais gover
nos, a administração tem sido 
organizada para servir ao be111-
estar geral, com a simplicidad,~ 
e a eficiência somente possíveis 
nos empreendimentos dirigidos 
pela vontade de uma única pes
soa. 

F oi o caso da Prússia, por 
exemplo, onde a administração 
foi profundamente estudada, al
tamente aperfeiçoada. FREDE

RICO, o GRANDE, por rigoroso e 
autoritário que tenha sido seu 
govêrno, professava, sinceramen
te, ser, apenas, o principal servi
dor do Estado e considerar o seu 
alto cargo como um mandato d'l 
confiança pública. E foi êle que, 
edificando sôbre os alicerces lan-
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çados por seu pai, começou. a 
organizar o serviço público da 
Prússia C01110 um serviço verda
deiramente do público. Seu su
cessor, FREDERICO GUILHERME 

III - não menos absoluto - por 
sua vez e sob a inspiração de 
STEIK, prosseguiu a obra inicia
da, planejando mnitas das am
plas características estruturais 
que hoje dão solidez e forma à 
administração prussiana. 1isse 
admirável sistema foi, assim, 
construído quase todo por ini
ciativa real. 

De origem semelhante iui a 
prática - senão o plano - da 
moderna administração france
sa, com sua divisão simétrica em 
departamentos e sua ordenada 
gradação de repartições. Os dias 
da Revolução - da Assembléia 
Constituinte - foram dias de 
redação constitucional, mas difi
,:ilmente poderão ser chamados 
dias de elaboração constitucio
nal. A Revolução proclamou 
uma fase de desenvolvimento 
collstitucional - a entrada da 
França no segundo daqueles pe
ríodos que enumerei -, mas não 
instituiu, de modo algum, tal pe
ríodo. J nterrompell e desarti
culou o absolutismo, lIlas não o 
destruiu. N APOLE:\.O sucedeu 

aos monarcas franceses para 
exercer um poder tão discricio
nário quanto o que mais o haja 
sido. 

A reforma da administração 
francesa por NAPOLEÃO ilustra, 
pois, meu segundo exemplo de 
aperfeiçoamento da máquina go
vernamental pela vontade uni
pessoal de um go"ernante abso
luto, antes do despontar da era 
constitucional. Nenhuma von
tade colegiada ou popular teria 
podido levar a têrmo transfor
mações C(j1!10 as que NAPOLEÃO 

realizou. Transformações tão 
simples contra os preconceitos 
predominantes no país, tão lógi
cas na sua indiferença pela sim
patia popular, poderiam ter sido 
decretadas por uma Assembléia 
Constituinte: mas só a irrestrita 
autoridade de um déspota as con
seguiria implantar. O sistema do 
."\no VIII era implacàvelmente 
cabal e impiedosamente perteito. 
Era, além disso, em larga me
dida, o retôrno ao despotismo 
destronado. 

Primeiro a construção cons
titucional; depois, os porme

nores administrativos 

Por outro lado, entre as na· 
ções que entraram numa fase de 
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elu·boracâo constitucional e- de 
reform;s populares antes de im
prumrem à administração o 
cunho du princípio liberal, o 
progresso administrativo foi tar
(10 e deficiente. Uma vez empe
nhada na atividade de fabricar 
constituiçues, tl)da e qualquer na
ção achará extremamente difícil 
encerrar essa atividade e esta
belecer, para o público, um con
junto econômico e proficiente de 
serviços administrativos. A ta· 
refa de remendar constituiçõe-; 
parece não ter fim. Dificilmente 
uma constituição política resis
tirá dez anos sem reparos Oll 

acreSClmos. Por isso, a época 
de tratar de pormenores adminis
trativos vem mais tarde. Neste 
particular, por motivos óbvios, 
escolhemos como exemplos a In
glaterra e o nosso país. Nos 
tempos dos reis da casa de An
jou, antes de se ter firmado na 
Magna Carta a vida constitucio
nal, reformas administrativas e 
legais principiaram a efetuar-se, 
com bom-senso e energia, sob o 
impulso do espírito arguto, ati
vo, audaz e indômito de HEN

RIQUE 11. R a iniciativa real pa
recia fadada, na Inglaterra como 
em tôda parte, a moldar, a seu 

hel--prazer, o desenvolvimento 
governamental. O impulsivo e 
irrequieto REI RICARDO e o fraco 
e vil REI JOÃo não eram, porém, 
homens talhados para levar avan· 
te os planos do seu pai. Duran
te os reinados de ambos, o pro
gresso administrativo cedeu lu
gar às lutas constitucionais. E 
o Parlamento tornou-se sobera
no, antes que qualquer monarca 
inglês tivesse tido ~o gênio prá
tico ou a consciênda esclarecida 
para aparelhar, de forma justa e 
duradoura, o sérviço civil do Es
tado. 

Por isso mesmo, II 1)OVO inglê, 
estudou durante muito tempo -
e com êxito - a arte de frear o 
poder executivo, com desprêzo 
constante pela arte de aperfei
çoar os métodos executivos. 
Exercitou-se muito mais em con
trolar do que em robustecer o 
govêrno, e a sua preocupação de 
torná-lo justo e moderado sobre
levou sempre a de fazê-lo di
nâmico, bem organizado e efi
ciente. A história política in
~ e aUlericana tem ::;~l 
história, não de )1'0 esso admi
nistrativo m' sca lzacao 
egls ativa; não de progresso 
da organização governamental, 
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tníl.S de progresso Ila elaboração 
(bs leis e na crítica política. O 
resultario é que atingimos uma 
época em que o estudo e a cria
ção administrativas são incoer
civelmente necessários ao bom 
funcionamento de nossos gover
llOS, calejados Idos hábitos de 
um longo período de gestação 
constitucional. No que diz res
peito ao estabelecimento de pri:1-

- cípios essenciais, êsse período es
tá pràticamente encerrado, mas 

.. não conseguimos ainda Iibertar
nos de SUa atmosfera. Continua
mos a criticar, quando devería
mor criar. Alcançamos o tercei
ro dos estágios a que me referi 
-- nomeadamente o estágio em 
que os povos têm que desenvol
n:r a administração de acôrdo 
com as constituições que con
quistaram durante o anterior, de 
luta contra o poder absoluto -, 
mas não estamos ainda prepara
dos para as tarefas desta nova 
fa~e. 

E' essa, ao (lue parece, a única 
explicaçã() para o fato perplc
xionante de que, a despeito de 
nossas imensas vantagens em 
matéria de liberdade política, e, 
principalmente, de habilidade e 
finura para () exercício da mes-

ma, tantas nações se encontrem 
à nossa frente em matéria de or
ganização e capacidade adminis
trativas. Senão vejamos: por 
que só agora principiamos a de-
purar um serviço civil que há 
cinqüenta anos está entregue à '== 
corrução? Dizer que foi a es;. ~r 
cravidão que obstaculizo1ifa nos-
sa marcha nã-; e maIS que- repe-
tir o que já afirmamos, ou seja, 
que fomos retardados por la-
cunas da nossa Constituição. 

E' certo que os rumos polí
ticos da Inglaterra e da Amé
rica, se postos em confronto com 
o de qualquer país europeu, 
granjeariam tôdas as preferên
cias sensatas. Não nos agrada
ria ter a história da Prússia, só 
para possuirmos sua capacidade 
z,c!ministrativa; seu sistema de 
administração nos sufocaria. 
~elhor é ser ignorante e livre 
elo que servil e sjstemático. Con
tudo, não há negar que o ideal 
seria conseguirmos ser, ao mes
mo tempo, livres em espírito e 
proficientes na prática. E é esta 
preferência, certamente mais lú
cida, que 1105 impele a investi
gar quais fatôres nos dificultam 
ou atrasam a naturalização, tão 
necessúria, da Ci(~lJCia da Admi-
11 i stração. 
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A naturaUzação da Ciência jamais lhe conseguirão o apoio. 
da Administração O progresso tem que ser con-

quistado à custa de negociações, 
Quais serão, então, êsses fa- pela conciliação de divergências, 

t0res? pelo ajustamento dos planos e 
Antes de mais nada a solJe- pela supressão de princípios de

rania popular. Organizar a ad- masiaclo rígidos. Durante anos 
ministração é mais difícil na de- haverá uma sucessão ele resolu
mocracia do que na monarquia. ç()es, uma descarga intermitente 
Entronizamos a opinião pública ele decisões, através de uma se-
e é-llos defeso esperar que, du- rie interminável de modificações. 
rante seu reinado, esta soberania Em matéria de govêrno, como 
adquira ràpielamente conheci- ele virtude, o mais difícil é pro-
mentos especializados sôbre di- grec1ir. Antigamente a razão elis- .. 
reção executiva ou sôlJre as con- so estava em que o soberano era 
c1ições ele perfeito equilíbrio fun- geralm::nte egoísta, ignorante, 
cional do govêrno. O próprio tímido ou tolo, embora, ele 
fato de havermos realizado o go- quando em vez, aparecesse um 
yêrno popular, em sua l)lenitude, que era sábio. Na época atual, 
tomou tanto mais difícil a ta- a razào é que os muitos sobe-
refa ele organizá-lo. Para con- ranos - o povo. - não têm um 
seguirmos qualquer progresso, ouvido único, ele fácil acesso, e 
temos que doutrinar (' persua- são igualmente egoístas, ignoran-
dir UIl1 monarca múltiplo, cha- t ~s, tímidos, teimosos ou tolos 
macio opinião pública, emprêsa - - porque somam as ignorâncias. 
muito menos viável do que in- a teimosia, a timidez ou as toli-
fluir num único monarca. c11a- ees de vários milhares ele pes-
mado rei _ Um solJ{'ral1o imlivi- soas, embora entre elas haja cell-
dual adotará e executarit direta- tenas dotadas de sabedoria. Ou-
mente um plano sÍ11'!uJar: de te- trara. o reformador gozava da 
rá apenas uma opinião, e a incor- vantagem de fáeil acesso ao es-
porará numa diretriz única. l\Tas pirito do soberano, porque êsse 
êsse outro soberano - o povo tinha sede definida - residia n:\ 
- tem dezenas de opiniões dife-i, S icaheça de um homem -, emboq 
relÜé'-; _ /\~ deris(,cs ~ingularesi~ .aihouvcssc a desvantagem de que 
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tal espírito aprendesse sàmente 
com relutância ou em pequenas 
doses e se encontrasse talvez sob 
a influência de alguém que só 
lhe permitisse aprender o que 
não devia. Hoje, pelo contrário, 
o reformador fica atônito: o es
pírito do soberano não tem sede 
definida, está disperso em al
guns milhões de cérebros, que 
constituem a maioria eleitoral. E, 
além disso, se sente manietado 
por verificar que o espírito dêsse 
soberano coletivo se acha tam
bém sob a influência de favori
tos, que nem ao menos são fa
voritos no bom e velho sentido 
da palavra, uma vez que não são 
pessoas, senão idéias preconce
bidas, ou melhor, preconceitos, 
com os quais não pode argumen
tar porque não são filhos ela ra
zão. 

o primado da opmmo 
pública 

Onde CJuer CJue o respeito pela 
opinião pública seja o supremo 
princípio ele govêrno. as refor
mas práticas hão de ser lentas 
e túdas as reformas têm de ser 
feitas à custa de concessões -
pois onde quer que a opiniãu 
pública exista, deverá governar. 
Trata-se de qJ\i01I1a hoje q.ceit() 

na metade do mundo e que aca
bará adotado até na Rússia. 
Quem quer que pretenda efe
tuar qualquer reforma num go
vêrno constitucional moderno, 
deve começar por convencer seus 
concidadãos a desejarem alguma 
reforma. Isso feito, há que per
svadi-Ios a desejarem justamen
te a reforma que tem em mente. 
Primeiro tratará de conseguir 
que a opinião pública se dispo
nha a ouvir. para, depois, fa
zê-Ia ouvir o que deseja. Há 
que incitá-la a buscar uma opi
nião c, em seguida, acenar-lhe 
COI11 a opinião que tem em mira. 

O primeiro passo não é menos 
difícil elo que o segundo. Em 
matéria de opiniões, POSSUÍ-las é 
mais que nove artigos ele lei. 
E' quase impossível removê-la~i 
Instituições que uma geração 
considera simplesmente tentativa 
cle aproximação para a observân
cia de U!l1 princípio, a geração 
seguinte glorifica como a maior 
aproxima<:;ão possível dês~e prin
cípio c a terceira venera C0!l10 o 
próprio princípio. Três gerações 
1,;15ta111 a1l1plamente para a ap()
teose. ,\ expericllcia hesihntc 
dc' avô é aceita pelo neto como 
parte integr;ll1te d::t constituiçãll 
fixa da l1aturez<t, 
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Ainda que tivéssemos uma 
percepção clara de todo o pas
sado político e pudéssemos ex
trair, de alguns cérebros perfei
tamente informados, umas quan
tas máximas de govêrno, cons
tántes, infalíveis e sábias, nas 
quais se resumisse tôda a boa 
política - estaria o país disposto 
a observá-Ias? Eis a questão. 
A grande massa da humanidade 
é rigidamente afilosófica e nos 
dias de hoje a grande massa da 
humanidade vota. Para que seja 
yista pelo homem do povo que 
sai de manhã para o trabalho, 
é necessário que uma verdade 
se torne não apenas evidente, 
mas até lugar comum; e é pre
ciso que a inobservância dessa 
verdade gere aperturas e incon
veniências tais que a massa se 
decida a aceitá-la corno norma 
de ação. 

E onde será mais heterog~
nea, do Cjue nos Estados Cni-

dos; 'essa massa afilosófica? 
Para conhecer o espírito do po
vo dêste país, é mister penetrar 
não somente no espírito. dos 
americanos das estirpes mais an
tigas, mas também dos irlande
ses, alemães e negros. A fim 
de lançar as bases de novas dou
trinas, há que influir em men
talidades moldadas em todos o~ 
cadinhos raCIaIS, l11entalic1adc~ 
imbuídas da herança de todos 
os preconceitos do meio social, 
urdidas pela história de muitas 
nações, aquecidas ou resfriadas, 
retraídas ou expandidas por qua
se todos os climas do globo. 

Eis o que nos cumpria dizer 
s0bre a história elo estudo da 
administração e as condições pe
culiarmente difíceis sob as quais, 
encetando agora a tarefa, deve
mos levá-la a efeito. Vejamo;;, 
pois, cÍual será a matéria dêsse 
estudo e quais os seus ohjetivos 
característicos. 



IH - CONTEúDO E OBJETIVOS D.\ CU::NCIA 
DA ADMINISTRAÇÃO 

r Política c adminidração 

o cam)o da administração 
é um campo e negoclOs, iiõS'eii
fião clássico da palavra. Está 
afastado da halburclta e dãSTti"=""" -. tas pohhcas e, em Iliunos as

j>ectos, da (,oTltrowrbda ái-ei1ã dc) 
'-direito constituéioi1ãn~st~ para 
";t ~poTífíca assim como os 
métodos de escritório estão para 
a vida social; e assim como a 
maquinaria para o produto ma
nufaturado. Ao mesmo tempo. 
porém, situa-se muito acima do 
nível enfadonho da simples mi
núcia técnica, por isso que está 
diretamente ligado, pelos elos de 
seus princípios fundamentais, às 
máximas duradouras e às verda
des permanentes da sabedoria e 
do progresso político. 

~ 
O objeto do estudo adminis

t rativo é salvar os métodos exc
,cutivos ela confusão e dispen
~ 

diosidaclc da expenencia empí
rica, e alicerçá-los em princípios 
sólidos e firmes. 

E' por essa razão que deve
mos considerar a reforma do ser
\'iço civil, em sua fase atual.. 
simples prelúdio de uma refor
ma administrativa mais ampla. 
Ocnpamo-nos agora com o aper
ieiçoamento das formas de ad
missão; e devemos prosseguir 
110 sentido de melhor ajustar as 
funções executivas e prescrever
lhes métodos mais perfeitos de 
organização e ação. A reforma 
do serviço civil não passa, assim, 
de uma preparação moral para 
o que deve seguir. Com ungir 
o serviço público em caráter ele 
sacerdócio de mandato público, 
a reforma do serviço civil está 
saneando a atmosfera moral elo 
govêrno; com fazê-lo apartidá
rio, abre-lhe o caminho para 
adotar os métodos econômicos 



20 CADERNOS DE ADMINISTRAÇ1\O PÚBLICA 

elas emprêsas particulares; C0111 e111 coisas pequenas e individuais. 
purificar os seus motivos, tor- t' .\ política é, pois, a esfera espe-
11a-o capaz de aperfeiçoar os mé- cial do estadis.ta;, a. ad~l1ifo1ist.TIl-
todos de trabalho. <;:10, a do funClonarlo tecmco. ,\ 

po!itlca nada realiza sem a aju-
A sede da administração da da administração", mas, nem 

. por isso, a administração é po-
Seja-me permitido ampliar lítica. Não precisamos, porém, 

um pouco o que disse sôbre os il1i"ocar autoridades alemãs para 
domínios da administração. O sustentar essa opinião; a distin-
mais importante é observar esta ção entre administração e poE 
verdade, já tantas vêzes e com tica (. hoje, felizmente, de tal 
tanto êxito reiterada pelos nos- maneira óbvia, que dispens:1 
50S reformadores do serviço pú- maior discussão. 
blico; <lo administração fica fOra Existe outra distinção que se 
da esfera própria @. I2.olítica. ('(,acluna com tôdas as nossas 
Asquestões administr tiv :- êunc!usões, e que, embora repre-
são fiues oes políticas.. ~ sente apenas mais um aSllecto 
deterlnll1c a política ü s toref'l.:;í da diinenciaç;uJ entre adminis-
c1it-administraçãQ... não s_e. dCJ~ tração c política, não é tão fácil 
t01erar . que-ª-_J?Q.lli~p.ulc de demonstrar: refiro-mc à dis-
~s rêp:1.ytiçõe!i pÚb..lic.as.. tinção entre questões constitucio-

Trata-se de distinção gralldc- nais e administrativas, entre as 
mente autorizada, na qual insis- composições governamentais qtl" 
tem, como algo indiscutível, emi- são essenciais ao princípio C011S-
nentes autores alemães. BI,UKT- titucional e as que são merame11' 
SClILT (2), por exemplo, leva- k instrumentos aos ohjetivos 
nos a separar a administração pOSSivelmente mutáveis, de tlma 
tanto da política C01110 do Di- política sábia e maleáyel. 
rei to. :\ Jlolítica - afirma _.- Não se pode explicar fúcil-
(~ atividac1e cstatal "em coisas mcntc a todos onde se localiza 
grandes e universais", ao passo 
quc "a administração, por outro 
lado, l' a ati\'idacle d() Estado 

(2) Politilc S. 4fi7, 

a administração, nos vários de
partamentos de (ltlalquer govêr-
110 pratirf!yel, 5('1ll entrar ('!lI Jl)i-
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Ilúcia:; [ào llU111Clo:oaS lj!!\: COII

fundiriam e em distinções tão 
minuciosas que desorientariam. 
.:\" enhuma linha de demarcação, 
(lue separe as funções adminis
trativas das não-administrativas. 
pode ser traçada entre êste e 
ayuêle departamento goYerna
mental, sem que passe por altos 
e baixos, se eleve a altitudes Yer
tiginosas de discriminação, atra
yesse densas florestas de textos 
legais, ziguezagueie por entre as 

- palavras se e porém, quando e 
contudo, até se perder completa
mente aos olhos não habituados 
a essa espécie de delimitação de 
fronteiras e, portanto, não fami .. 
liarizados com o uso do teodo
lito do discernimento lógico. 
Considerável soma de adminis
tração realiza-se incognitamente 
para a maioria do público, sen
do confundida, ora com "dire
ção" política, ora com princípio 
constitucional. 

Administração e liberdade 

Talvez essa facilidade de con-
, fusão explique afirmações como 

esta de N IEBUHR : " A liber
dade depende incomparàvelmen
te mais da administração do que 
da Constituição." "ftsse concei-

lu, i prjmeira vi~la,palccc subs
lancialn'lente verdadeiro. Apa
rentemente, a hcilidade no exer
cício efetivo da liberdade depen
cle mais de disposições adminis
trativas do que cle garantias 
constitucionais, embora só estas 
assegnrem a existência da liber
dade. .:\1as, pensando bem, será 
it,so verdade? A liberdade estú 
tão longe de consistir apenas em 
facilidade de locomoção, quanto 
a inteligência de consistir na fa
cilidade e vigor com que se mo
vem os membros de um homem 
robusto. Os princípios que go
yernam interiormente o homem 
- ou a constituição - são as 
molas vitais da liberdade ou da 
servidào. :\ lesmo que se apre
sentem sem cadeias e até sejam 
atenuadas pelo diciente funcio
namento de 1'111 processo compla
cente e paternal, nem por isso 
a dependência e a sujeição se 
transformam em liberdade. Esta 
não pode \·iver i margem dos 
princípios constitucionais e ne
nhuma administração baseada em 
princípios discricionários de go
\'êrno, embora perfeitos e libe
rais que sejam os seus métodos, 
poderá dar aos homens mais do 
que uma grosseira il11itação ela 
liherdade, 
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Direito Constitucional c 
função administrativa 

LTma compreensão nítida da di
ferença entre a esfera do Direito 
Constitucional e a da função 
administrativa não deve deixar 
margem para concepções err()
neas; e é possível citar alguns 
critérios mais ou menos defini
dos para se che ar a essa C0111-

l2.!:.eensã . c milllstraçao 't1-

'E1ica c' a execução minuciosa e 
sistemática do Direito Público. 

oda aplicação partICu ar a leI 
geral é l~administr;l
ção.rrrlançamento e à co ranç:1 

~impostos, por exemplo, o el1-
forcamento de um criminoso, fi 

transporte e a entrega de cw
respondência, o recrutamento e 
o equipamento do Exército e 
da Marinha, etc" são, evidente·' 
mente, atos de administração; 
mas as leis gerais que determi
nam êsses atos situam-se, está 
claro, fora e acima da adminis
tração s p anos geraIs de ação 
governamental não são adminis
trativos; sua execução discrimi

.t:1.(}.4.a é. porém adrnipistratjva. tf 

O campo próprio das constitui-
ções, por conseguinte, circuns
creve-se à parafernália do govêr
no, destinada a controlar a lei 

gelai. N o~:oa (ullsliluiç'lü' 1'('·· 
deral observa êste princípio: si
lencia até mesmo sôbre os maio
res órgãos puramente executivos 
e refere-se apenas ao Presidente 
da União, que compartilha das 
funções legislativas e normati, 
I"as de govêrno, e aos magistra
dos da mais alta jurisdição. in
térpretes e guardiães de seus 
princípius. nada contendo s()b1'c 
as autoridades ús quais cahe, 
si11lplcsl1lC'ntC', afirmar tai~ prill
cípios. 

~ã\) se trata, aqui, exatalllell
te, de uma distinção entre von
tade e ato correspondente, pois 
() administrador de\'e ter e efc
ti\"amente tem vontade própria 
na escolha cios meios para rea
lizar seu trabalho. Não é -
nem eleve ser -- mero instru-
I nto )assivu lst1l1ção rc-=--
fere-se a panos gl.'rais l' meios 

. C'specíficos __ --------
., a, efeti\"amente, Ul1l ponto 
em que os estudos administra
tivos invadem o terreno consti
tucional ou, pelo menos, o que 
parece ser terreno constitucio
nal. O estudo da administração, 
encarado filosOficamente, está 
estreitamente ligado ao estudo 
da distribuição adequada da au
toridade constitucional. Para 
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ser eficaz, c~sc e~tlld~ deve des
cobrir os meios mais simples pe
los quais se possa inequivoca
mente determinar as responsabi
lidades dos funcionários, assim 
como o melhor método de divi
dir a autoridade sem enredá-Ia, e 
a responsabilidade sem obscure
cê-Ia. E essa questão de distri
buição da autoridade, quando 
trazida para a esfera das fun
l;ões mais elevadas - das fun
ções primordiais de govêrno -, 
, i:Jbviamente uma questão cen
. aI de Direito Constitucional. 

Se o estudo da administração 
puder descobrir os melhores 
princípios para basear tal distri-
1mição, terá prestado ao Direito 
Constitucional um serviço incal
culável. MONTESQUIEU - estou 
convencido - não disse a últi
ma palavra a êste respeito. 

o princIpIo de distribuição 
da autoridade 

Descobrir o melhor princípio 
para distribuição da autoridade 
é talyez de maior importância 
num regime democrático, em 
que os funcionários públicos ser
vem a muitos senhores, do que 
noutros sistemas, em que servem 
apenas a alguns. Todos os so-

I H:,ranos desconfiam de seus ser
vidores. Quando soberano, o 
povo não constitui exceção à re
gra. Mas como atenuar essa des
confiança por meio de conheci
mento? Se se pudesse, por UI11 

processo de purificação, dar-lhe 
a forma de sábia vigilância, se
ria inteiramente salutar; se essa 
vigilância fôsse coadjuvada por 
lima inequívoca atribuição de 
responsabilidade, seria benéfica. 
sob todos os aspectos. Em si 
mesma, a suspeita jamais é sal1-
dável nem no espírito particular, 
nem no público. E' na confiança 
(l\!e consiste a fôrça ele tôdas as 
relações da vida. E, assim com,) 
cumpre ao reiormador constitu
cional criar condições de COI1-

fiança, também ao organizador 
administrativo compete assegu
rar à administração tais condi
ções de responsabilidade insoMs-
111ável que a tornam digna de fé. 

Portanto, seja-me lícito dizer: 
poderes amplos e discrição pa
recem as condições indispensú
"eis à responsabilidade. Nada 
deve impedir que a atenção pú
blica se volte pronta, em cada 
instância de boa ou má adminis
tração, para o homem realmente 
digno de elogio ou merecedor de 
censura. )Jão há perigo no po-
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der, cuntanlu .que ê:olc l1ãu :;c j:t 
( irresponsável. Se dividido e dis
\ tribuído em partes, a muitos, o 

)
' poder se obscurece; obscurecen

• cio-se, torna-se irresponsável. Se 

(

concentrado, porém, em direto
res de departamentos e chefes de 
divisões, o poder é fàcilmente 
vigiável e suscetível de ser res
ponsabilizado. Se, para conservar 
seu cargo, um homem tiver que 
demonstrar franco e honesto êxi
to e se, ao mesmo tempo. se sen
tir depositário de ampla liber
dade de arbítrio, então, quanto 
maior o seu poder, tanto menos 
provável será que dêle abuse; e 
tanto mais se sentirá por êle for
talecido, moderado e elevado. 
Quanto menor o seu poder, 
quanto mais se sentir salvaguar
dado pela obscuridade e se con
vencer de que o exercício do 
cargo passa despercebido, tanto 
mais fàcilmente o hOI11('m cairá 
em negligência. 

Relações entre a oplmao 
pública e a administração 

Aqui precisamente assomamos 
ao campo daquela questão ainda 
maior: a das próprias relações 
entre a opinião pública e a admI' 
nistração. 

A quem cumpre tornar conhe
cimento da fidedignidade funcio
nal e a quem cabe premiá-la? 
Deve o funcionário voltar-se 
para o público ou sàmente para 
o seu superior hierárquico, em 
busca da recompensa do elogio 
e para recomendar-se à promo
ção? Deve o povo ser chamado 
a instituir disciplina administra
tiva, como é chamado a estabe
lecer princípios constitucionai,,~' 
Evidentemente, essas questões 
têm suas raízes naquilo que cons
titui, indubitàvelmente, o prohle
ma fundamental de todo estudo: 
que parte deve ter a opinião pú
blica, na conduta da administra
~ão ? resposta certa parece 

ser: compete à opinião pública 
desempenhar o papel de crítico 
autorizado. 

, as, e o método pelo qual 
deve manifestar-se a autoridade 
dêsse crítico? A dificuldade pe
culiar a nós, americanos, ao or
ganizarmos a administração, não 
é o perigo de perdermos a liber
dade, mas o de não sermos capa
zes de separar ou de não estar
mos dispostos a separar o essen
cial do acessório. Nosso êxito 
torna-se duvidoso por aquêle 
êrro em que tanto reincidimos 
- o êrro de tentarmos fazer de-
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masiado através do voto. Supor 
que autogovérno consiste em mc
ter a mão em tudo. é incorrer 
no mesmo engano de supor que 
a função de dona de casa con
siste, necessàriamentc, em cozi
nhar o jantar com as próprias 
mãos. Deve dar-se à cozinheira 
plena liberdade no manejo rio 

forno e do fogão. 
Nos países onde a opinião pú

blica ainda não foi instruída para 
o exercício de seus privilégios, 
nem se acostumou a impor SU'l 

wmtade, êste problema do papel 
da opinião pública se resolve 
mais prontamente do que nos 
Estados lJnidos, onde ela está 
sempre alerta e decidida a se fa
zer valer de qualquer modo. E' 
patético ver-se um professor ale
mão de Ciência Política escre
ver um livro inteiro para dizer 
aos seus patrícios: "Por favor, 
procurem ter opinião sôbre os 
problemas nacionais," De um pú
blico tão modesto, porém. pode
se ao menos esperar ljuc seja 
bastante dócil e aquicscente C111 

aprender quais são as coisas s()
bre as quais não tem o direitt) 
de pensar e menos ainda de fa
!:lr imperativamente. Um tal pú
blico poderá ser apático; nunca 
intrometido. Deixar-se-á ins-

truir, antes de tentar instruir. 
Sua educação política precederá 
a atividade política. Ao tentar 
iestruir a nossa própria opinião 
pública estaremos tratando com 
um aluno predisposto a conside
rar-se j{, stlficiente!11ente escla
ncido. 

pro ema é azer a 
pública eficiente, sem .Ji.--~=" 
que se torne intrusa crítica 

, quando se exerce dire
tamentena supervisão dos por
menores diários e na escolha dos 
meios cotidianos de govêrno, 
constitui, naturalmente, interfe
rência desajeitada e molesta, al
go assim como um rústico mane
jando um mecanismo delicado. 
Se se exerce, porém, sôbre as 
grandes fôrças formadoras de 
diretrizes - na política e bem 
assim na administração - a cri
tica pública é inteiramente i1l'li
cada e henéfica, inteiramente in
dispensável. Que o estudo da 
administração encontre os me
lhores meios de dar à crítica pú
ldira ('s~{' contrók, wdando-lhr, 
ar) meSl11U tempo. fJualfluer mitra 
interferência! 
~Ias após ensinar ao povo que 

.espéCIe ele administração deve 
desejar e exigir. e como obter o 
~e exies. estará completa a ta: 
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refa do estudo administrativo? 
Não deverá, indo maIS além, 
preparar candidatos para o ser
viço público? 

Necessidade de um serviço 
civil competente 

Há, atualmente, neste paí~, 
11111 admirável movimento e111 
prol da educação política univer
sal. Cedo virá o tempo em que 
nenhuma escola idônea poder;'l 
prescindir de uma cátedra de Ci
ência Política, a cargo de profes
sôres hábeis. Mas a educaçã() 
assim ministrada dará um resul
tado apenas parcial: multiplica
rá o número de críticos inteli
gentes do govêrno, sem criar 
um corpo competente de admi
nistradores. Preparará o cami
nho para o desenvolvimento ck 
uma bem fundamentada compre
ensão dos princípios gerais ele 
govêrno, mas não incrementará, 
necessáriamente, a capacidade 
para administrar. Será uma edu
cação que talwz venha a prepa
rar legisladorcs, mas não iUll

(-iollarios executiyos. Se quiscr-
1l10S desenvolyer a opinião pú
hlica, que é a fôrça motriz ch 
govêrno. teremos que preparar 
tUl1cionúrios mais capazes. C(;1\1 

que aparelhar o govêrno. Se ti
vermos que colocar novas caldei
ras e reparar as fornalhas Q1;C 

movimentam nossa máquina gc,
vernamental, não devemos d.:i
xar que continuem chiando, ZUll,

hindo e chocalhando diabolica
mente, ao impacto da nova fôr
l;a, as velhas rodas, engrenagens. 
válvulas e correias. Onde quer 
que se observe falta de resistên
cia ou ajustamento, devemos co
locar peças novas. Será neces
sário organizar a democracia, 
enviando aos concursos para o 
serviço púhlico homens perfeita
mente preparados para enfren
tar exames que versem ma téria3 
técnicas. Um serviço civil tcc
n:camente formado nas escolas 
cedo se tornará indispensável. 

Sei que um corpo de servi
dores civis preparado por edu
cação especial e transformado 
após a nomeação, pelo exercício, 
e111 uma organização perfeita. 
C0111 hierarquia apropriada e dis
ciplina característica, despertará 
CI11 1111litos espírit(l~ p()l1deradns 
() receio de que H'l1ha ;t abri
gar ele11lentos que, combinado.,. 
poderiam criar uma casta ofi
cial agressiva - uma comunida
de distinta, semi corporativa, C011l 
propensões (livorciadas das ck 
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um povo progressista e liberal 
- estritamente apegada à mes
quinhez de um oficialismo faná
tico. E' certo que tal casta se
ria de todo odiosa e prejudicial 
nos Estados Unidos. Quaisquer 
medidas que pudessem dar-lhe 
origem seriam para nós medi
das reacionárias e insanas. 

Entretanto, recear a criação 
de um funcionalismo arrogante 
e antiliberal, como resultado dos 
estudos que estou aqui propondo, 
é não compreender, absoluta
mente, o princípio em que mais 
desejo insistir, e que é: nos Es
tados Unidos. a administração 
deve ser, tôda ela, de ponta a 
ponta, sensível à opinião pública. 
em corpo de funcionários hem 
treinados, mantidos nos cargos 
enquanto bem servir, é coisa que 
não podemos dispensar: trata
se de necessidade indiscutível. O 
receio de que tal corpo se trans
forme em algo antiamericano 
esvai-se no instante em que se 
. indaga que se deve entender por 
"hem i'ervir" --- pois essa per
gunta, óbviamente. traz em si a 
resposta. "Bem servir" (; a fir
me e sincera obediência à orien
tação do govêrno a que se serve. 
Essa orientação não terá em si 
qualquer mácula de oficialismo, 

pois não será criação de fun
cionários permanentes, mas de 
estadistas, com responsabilidade 
inevitável e direta perante a opi
nião pública. Burocracia, no bom 
sentido do têrmo, somente pode 
existir onde o serviço do Esta
do, em sua totalidade - dos 
chefes ao funcionalismo propria
mente dito -, seja afastada da 
vida política partidária. Nesse 
sentido, os motivos, os objetivos, 
a política, os padrões do serviço 
público, devem ser burocráticos. 
Seria difícil apontar exemplos 
de insolente exclusivismo e arbi
trariedade por parte de funcio
nários subordinados a chefes de 
departamento que realmente es
tejam a serviço do público, como 
devem estar todos os nossos che
fes de departamento. Fácil se
ria, por outro lado, aduzir exem
plos semelhantes ao da influên
cia de STEIN na Prússia, onde a 
liderança de um estadista imbuí
do de verdadeiro espírito públi
co transformou repartições arro
gantes e perfunctórias (,t11 ins
t rumentos governamentais toca
dos de civismo. 

Para nós, o ideal é um ser
viço civil culto, apoiado numa 
justa dose de auto-suficiência, 
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para: agir com senso e energia 
e, ao mesmo tempo, tão intima
mente ligado ao pensamento po
pular, por meio de eleições c 

constante orientação púhlica, que 
considere inadmissíveis quais
quer arbitrariedades e seja in
fenso ao espírito de casta, 



IV - OS MltTOOOS DE ESTUDO E AS CONCEPÇõES 
POLíTICAS MAIS INDICADAS 

Requisitos administrativos em autogovêrno, por séculos de 
comuns à I;teneralidade r'~lexercício experimental - que 

dos países . ' quase já não temos capacidade 

Ha"cndo assim, de algullla 
forma, passado em revista a ma
téria e os objetivos do estudo da 
administração, que devemos COI1-

cluir quanto aos métodos mais 
adequados a êle, aos pontos de 
vista que lhe são mais vanta
josos? A 

O gm'êrno acha-se tão proxl
mo de nós, é algo tão de nosso 
trato familiar e cotidiano, que 
nos é difícil perceber a necessi
dade de qualquer estudo filosó
fico sôbre êle ou - no caso de 
empreendê-Io - O sentido ex.1.to 
de semelhante estudo. Longa
mente habituados a locomover
nos por meio de nossas pernas, 
resulta-nos' difícil estudar' agora 
a arte de caminhar. Somos um 
povo prático - um povo que se 
tornou tão apto, tão versado 

para perceber o canhestro do sis
tema particular que estejamos 
usando, justamente por nos ser 
tão fácil usar qualquer sistema. 
Não estudamos a arte de go
vernar: governamos. Mas o sim
ples talento natural para negó
cios não nos resguardará de 
tristes disparates em administra
ção. Embora democratas por he
rança e escolha reiterada" ainda 
somos uns democratas um tanto 
primitivos. 

Por antiga que seja a demo
cracia, sua organização à luz das 
idéias e condições modernas per
manece trabalho incompleto. O 
Estado democrático ainda pIe":' 

'"fisa ser aparelhado para arcar 
com .os tremendos encargos de 
âammisttação, que. tão' ràpidâ
ffiénte se vão acumulando por 
causa das ne~idades de nossa 
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era industrial c comercial. Sem 
estudos comparativos ele g(wêr
no, não nos poderemos libertar 
da errônea concepção de que a 
base da administração, num Es
tado democrático, difere essen
cialmente daquela em que se 
apóia, num Estado não-demo
crático. 

Depois dêsse estudo, podería
mos deferir à democracia a hon
rosa responsabilidade de deci
dir, pelo debate, em última aná
lise, tôdas as questões essenciais 
concernentes ao bem-estar públi
co, bem como a de basear tôda 
a estrutura política na vontade 
da maioria; mesmo assim, po
rém, somente encontraríamos 
uma regra de boa administração, 
igualmente aplicáYel a todos os 
governos . .,No tocante às funções 

.• administrativas, os governos to
dos apresentam forte semelhan
ça de estruturª-. Mais ainda: se 
quiserem ser uniformemente 
úteis e eficientes, devem ter uma 
f.orte semelhança estrutural. Por 
mais diferentes que sejam seus 
motivos, serviços e energias, UI1: 

homem livre possui os mesmos 
órgãos, vísceras e membros que 
um escravo. Assim as monar
quias e as democracias: radical
mente diferentes nouU:oS .aspec-

tos, têm na vcrdade !11uita, ati
yielades comulls. 

o método da importação de 
fórmulas alienígenas 

Hoje em dia, já se pode in
sistir, sem qualquer reserva, nes
sa semelhança real de todos os 
governos, porque vivemos numa 
época em que os abusos de po
der, em países como o nosso, 
são fàcilmente apontados e de
tidos por uma mentalidade popu
lar audaz, alerta, inquisitiva e 
investigadora, e por um vigoroso 
senso de independência, que o 
povo tem agora como jamais ti
"era antes. Tardamos em reco
nhecê-lo, mas é um fato fácil de 
verificar-se. Tente-se imaginar 
Ul11 govêrno pessoal nos Estados 
Unidos. E' como tentarmos ima
ginar o culto nacional de Zeus. 
Nossas imaginações são dema
"iado modernas para isso. 

Mas, além de não constituir 
perigo, é necessário reconhecer 
que são os mesmos, em todos 
o~ governos, invariàvelmente, os 
Iídimos objetivos da adminis
tração. Cumpre reconhecê-lo, a 
fim de não recearmos a idéia 
ele procurar instrução· e suges
tões em sistemas estrangeiros de 
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adminic,traçj" c de nos libertar
mos da apreensão de que porven
tura pudéssemos, cegamente, im
portar algo incompatível com os 
nossos princípios. Dará a impres
,50 de cego desorientado aqt1êle 
que denunciar as tentativas de 
transplantação de sistemas es
trangeiros para êste país. Impos
sÍ\'el! Tais sistemas absolutamen
te não medrariam aqui. Mas por 
que não havemos de utilizar, na
quilo em que nos forem de qual
quer modo úteis, as instituições 
estrangeiras, de que necessita
mos? Não corremos o risco de 
usá-las à moda estrangeira. 
Transplantamos o arroz, mas 
não o comemos com pauzinhos. 
Recebemos da Inglaterra tôda 
nossa linguagem política, mas 
dela excluímos as palavras "rei" 
e "lord". De original, que j[t 
criamos nós, a uão ser a ação do 
govêrno federal sôbre os cida
dãos e algumas elas funções ela 
suprema côrte? 

Podemos tomar de empréstimo 
a Ciência da Administração, sem 
risco e com proveito, desde que 
saibamos distinguir em seus pos
tulados tôdas as diferenças fun
damentais que a condicionam. 
Cumpre-nos, apenas, passá-Ia 
pelo filtro de 110ssas constittti-

c:ôe~, ~ubmeté-la ao fogo lento 
da crítica e purificá-la, por desti
lação, das emanações exóticas. 

Sei que há um receio ocul
to, em alguns espíritos conscien
temente patrióticos, de que u (~S
tudo de sistemas europeus pos
sam assinalar a superioridade de 
alguns métodos estrangeiros. O 
receio é fàcilmente compreensí
vel, mas dificilmente confessável 
<:'111 púhlico. 

o método histórico-compa
rativo 

Faz-se mister insistir na ne
cessidade de proscrever todos os 
prejuízos contra a husca, em 
qualquer parte do mundo afora 
o nosso país, de sugestões per
tinentes a êste estudo, isso por
que em nenhum outro- setor de 
todo o campo da política, quer 
nos parecer, podemos fazer uso 
do método histórico-comparativo 
com mais segurança do que no 
campo da administração. Tal
vez, quanto mais fórmulas no-. 
vas estudarmos, melhor: mais 
depressa identificaremos as pe
culiaridades dos nossos próprios 
métodos. 

J amais poderemos conhecer 
nossas próprias debilidades ou 
110ssas próprias virtudes, compa-
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. r.1I1du-uos a nós me:;mo~. Esta-
1110S habituados demais com a 
aparência e os procedimentos do 
nosso sistema: assim nos é difí
cil atinar com a sua ,'ercladeira 
~ i gnificação. 

Talvez até o sistema inglês 
seja de tal maneira semelhante 
ao nosso que careça de maior 
sentido, como ilustração. De 
modo geral, é preferível afas
tarmo-nos inteiramente de nos
sa própria atmosfera e cuidar
mos de examinar, () mais deti
damente possÍ\'el, sistemas com() 
os da França e da .\le1llanha. 
\r endo nossas próprias institui
ções através dêles, nós nos ve
mos como os e;.;trangeiros nos 
poderiam ver, caso nos olhassem 
sem preconceitos De nós mes
mos, enquanto SOI11:ente a nós 
nos conhec<:f1110S, nada salJere
mos. 

Note-se que é a distinção, 
já estabelecida, entre adminis
tração e política, que torna tão 
seguro o método comparativo no 
campo da administração. Por
que sabemos que não estamos à 
procura de princípios políticos, 
quando estudamos os sistemas 
administrativos da França e da 

. Alemanha, não nos preocupam, 
tiem de longe, as razões consti-

t uóonais uu política::, (OtIJ que 
franceses ou alemães nos pro
curam explicar seus métodos. S,' 
vir um facínora afiando hàt.iJ
mente uma faca, poderei apren
der seu 1I10do de afiar, sem adu
tar sua provávd intenção de co
meter com ela um assassínio; da 
mesma forma, se vir um monar
quista convicto administrando 
eficientemente uma repartição 
púhlica, poderei aprender seus 
métodos administrativos, sem al
terar, por isso, uma só de mi
nbas C011 vicções republicanas. 
D:le pode ser\'ir seu rei, mas eu 
continuarei a sen,ir o povo. Gos
taria, porém, dc servir meu so
lJcrano tào bem quanto êle serve 
o clêle. Tcndo em vista esta dis
tinção - isto é, estudando admi
nistração como meio de canali
zar a nossa própria política para 
práticas convenientes e de tor
nar administrativamente possível 
ctn relação a cada um o que é 
(lcmocràticamente constitucional 
em relação a todos -. estaremos 
cm terreno perfeitamente seguro 
c poderemos aprender, sem êrro, 
o CJue os sistemas estrangeiros 
têm para ensinar-nos. Criamos, 
assim, um mecanismo de ajusta
mento para nosso método com
parativo de estudo. Poderemos 
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per~crutar a anatomia de gover
nos estrangeiros, sem r&:eio de 
contrair quaisquer de suas doen
ças ; poderemos dissecar sistemas 
alienígenas, sem receio de enve
nenar o nosso sangue, 

Adaptar antes de adotar 

::.J ossa própria política de\'c 
ser a pedra cle toque de tôdas 
as teorias, Os princípios 110~ 
quais devemos basear uma Ciên
cia da ~'\dministração para a 
;\mérica devem :oer ]lrincípi()~ 

repassados, até o álllago, da ati
ra democrática, E, para se afei
çoarem aos hábitos americanos, 
tôdas as teorias gerais (levem --
como teorias ~ manter-se 1111)

destamente e111 segundo plano, 
1lão somente nas discussões, mas 
até mesmo em nosso espírito -
a fim de que opiniões que ape
nas satisfazem aos padrões ele 
gabiente não sejam dog111àtica
mente usadas, como se igualmen
te satisfizessem aos padrões da 
política prática, Artifícios dou
t rinári()s devem ceder lugar a 
práticas postas a proya, A per
feição teórica, devem preferir
se, sem hesitação, os arranjos 
não somente sancionados pela 
experiência conclusiva de outros 

países,- mas também condizentes 
com os hábitos americanos, Em 
resumo: a arte política, segura 
(' prútica, deve ter a primazia; 
a doutrina cle gabinete virá de
l'oi~, O que fazer, de origem 
cosmopolita, deverá sempre su
burdinar-se ao C01110 fazer ge
lJ\11nalllente americano, 

Interdependência e autono
mia para os governos dos 

vários níveis 

~usso dever é assegurar a me
lhor vida possível a uma orga-
1Iização f ed eral, a sistemas den
tro de sistemas; é fazer que os 
g( )\'emos distritais, municipais, 
regionais, estaduais e o federal 
\'i\',\lll com igual vigor e em con
dições igualmente saudáveis, 
mantendo cada um dêles inques
t ionil\Tllllcntc autônomo em sua 
própria úrbita e, todavia, enre
dando todos êles num sistema de 
interdependência c cooperação, 
propício il ajuda mútua, A ta
refa rcvC'stc-se de suficiCllte inl
portância (" magnitude para 
atrair os melhores espíritos, 

11ste entrelaçamento de auto
nomia local e autonomia federal 
é uma concepção muito moder
na, Não se assemelha às com-
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billaçõe~ ela federação imperial 
lia Alemanha. Lá, o govêrno lo
cal ainda não goza de plena au
tonomia. O burocrata estú, por 
tôda parte, atarefado. ~ua efi
ciência emana do csprít de (arps, 
ela preocupação de obediência 
servil à autoridade ele um supe
rior ou, na melhor das hipóte
ses, do imo de uma consciên
cia sensível. Kão serve ao pú
hlico, mas a um ministro irres
Jlonsável. A questão, para nós, 
consiste em saber C01110 clever~l(l 
~er administradas no~sas séries 
de governos dentro de governos, 
(le modo que seja sempre do inte
rêsse do funcionário público ser
"ir não somente ao seu supe
rior, mas também ;t comunidade, 
com os melhores esforços de seu 
1alento e a mais escrupulosa vi
f:ilância de sua consclencia . 
Como poderá tal serviço fa
lar-lhe ao interêsse mais co-
1\1\1111, contribuindo abundante-
1WJ1te para sua subsistência; ao 
ilJtnêsse mais caro, amparando' 
~!1as ambições; e ao interêsse 
mais elevado, firmando-lhe a 
honra e estabelecendo-lhe a repu
tação? E como conseguir isso, 
não apenas em à 111 bito local, mas 
lIaçiol1al ? 

Equilibrada divisão de prer
rogativas entre os grandes 

Estados 

Se resoh'enllos êste problema. 
dirigiremos outra "ez o mundo 
Existe uma tendência - ou es
tarei enganado? --, uma tendên
cia ainda obscura, mas já em ple
na marcha - e claramente des
tinada a prevalecer - para o 
advento, primeiro de confedera
çues de partes de impérios como 
o Britânico, e, finalmente, ele 
grandes Estados. Ao invés de 
centralização de jloder, haverú 
ampla união, com equilihrada 
divisão ele prerrogativas. E' uma 
tendência para o tipo americano 
de governos ligados a governos. 
em igualdade honorária e suhor
dinação honrosa, visando à rea
lização ele ohjetivos comuns. 
Princípios semelhantes de liber
dade civil estão suscitando, por 
tôda parte. métodos se11lelhantes 
cle gO\'lTllO. E se os estudos 
comparativus cle meios e moclos 
de govêrno nos habilitarem a 
oierecer sugestões que combi
nem, de maneira prática, largue
za e vigor na administração de 
tais governos, com docilidacle 
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pronta a tôda crítica pública, sé
ria e fundamentada, ter-se-ão 
revelado dignos de se classifi
carem entre os mais altos e fe
ettndos de quantos já realizaram 

os grandes departamentos do es
tudo político. 

Que êstes estudos se resolvam 
em tais sugestões, é o que espero 
confiantemente. 

( .~ 
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