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APRESENTAÇA'O 

A presente monografia encerra um programa de Curso de 
Administração Municipal, originàriamente elaborado para ser 
executado para treinamento de funcionários municipais, pelo Depar
tame1Jto de Assistência Técnica aos Municípios do Paraná, e um 
estudo sôbre os fundamentos do ensino da administraçiío pública. 

Seu autor, DR. DIOGO LORDELLO DE .MELLO, é um jovem e 
'Vigoroso cientista político, que acaba de completar, na Universidade 
da Califórllia do Sul, sob os ausPícios conjulltos do 11Istituto de 
Negócios Interamericanos, do Govêrno do Estado do Paraná e 
da Fundação Getúlio Vargas, um curso de Administração Pública. 

O presente trabalho é, em grande parte, resultado das 
pesquisas a que procedeu na coleta de I/IO/erial,-para a sua tese 
de doutoramento. 

Dividido em duas partes, consta a primeira dos objetivos 
do programa de um Curso de Administração M ullicipal e seu desen
volvimento prático, com o plano de 65 aulas, rmde são estruturados 
os assuntos de maior interêsse e necessidade no campo em refe
rência. Assim esquematiza de forma lógica e bem delineada os 
itens que, desenvolvidos, se transformarão em aulas, abrangendo 
temas da evolução histórica do Brasil e estudando comparativa
mente os níveis de govêrno local nos Estados Unidos e em nosso país. 

A segunda parte é um sumário da posição da Administração 
Pública como disciplina autônoma e suas inter-relações com as 
outras ciências sociais. Baseia-se o autor na experiência norte
americana, procurando, porém, tanto quanto possível, oferecer 
sugestões dentro da problemática brasileira. Assim, por exemplo, 
a.o se deter no ensino da administração pública, desce à nossa reali-



dade, onde, segltndo Nl', os currículos de administração pública 
devem pr011l0'l'er o aperfeiçoamento do sistema de ingresso no ser
viço público, "afravl:s da prcgação contíllua da necessidade de um 
verdadeiro sistema de 1IIérito". 

Jllfcn'ssa-se o autor tclo problema da seleção e orientação dos 
estudantes, c0111Parando o método norte-americano e o sistema 
adotado 110 I1rasil. Focali::;a a situaçi'ío atual dos programas de 
admillisfra,iío P'íhlica cm. 'vigor nas maiores universidades norte
americanas. classificando e111 quatro categorias as matérias admi
nistradas. dc acôrdo com a sua importâllcia dentro do aspecto geral 
do ensino. Obedecendo ao esquema que se propõe, apresenta o 
que considera "currículo ideal", cuja dificuldade de realização é 
grande lia própria América e quase impossível no estágio alual 
do sistc;:za universitário brasileiro. 

A necessidade paIJheÍ"i'd de um CIIrso frtlldamcHtal de adminis
tração pública nos curriot/os das uninrsidades é objeto de in te
n~sse do DR. DIOGO Lo,mELLO DE MELLO, que salienta os prejllí::os 
advindos da i!jJ/orá,ncia quase absoluta dos profissionais liberais 
quanto a prillcif'ios jZiIldalllelltais de administração pziblica. 

A seguir passa o autor a estudar os problemas da adminis
tração 1I1ltnicipal, preconi:::alzdo a organi::ação de currículo para 
futuros administradores íJ1unicipais, de forma a lhes permitir uma 
visão de conjunto da ad1llinistração pública no nível em que 
vão operar. 

relu assunto ahordado, pela for11la com que seu autor se 
dcbmça interessado sôbrc os temas desenvolvidos, o presente 
Caderno de ""ldl/zillistraç,lo continua o call1inho já iniciado: o de 
oferecer aos estlldiosos matéria e elemel/tos de debate. 

BENEDICTO SILVA 

Rio, dc:::elllbro, 195 .. 1--
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PARTE I 

PROGRAMA DE UM CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

I - OBJETIVOS 

o programa que se segue foi 
organizado para o fim específico 
de ser executado pelo Departa
mento de Assistência Técnica 
aos Municípios do Paraná, para 
o treinamento de funcionários 
municipais. 

O pensamento do autor foi o 
de reunir no programa o ensi
namento daqueles princípios e 
daquelas técnicas de que o nosso 
administrador municipal terá de 
se servir para administrar racio
nalmente a sua comuna. Por 
administrador municipal enten
demos, aqui, não sàmente o pre
feito, mas ainda os funcionários 
de maior categoria na hierarquia 
administrati,'a do município. 
Dentre êsses deve-se tah'ez des
tacar o secretário da prefeitura. 
Faltam-nos, ainda, dados positi
vos sôbre o papel real dêsse fun
cionário na administração muni-

cipal, mas tudo indica que na 
prefeitura típica brasileira é êle 
o funcionário mais importante, 
a quem cabe coordenar as ati
vidades administrativas dos de
mais funcionários. Nessas con
dições, é de supor-se que o se
cretário municipal esteja em po
sição de condicionar o pensa
mento administrativo de tôda a 
hierarquia da administração mu
nicipal, inclusi"e a do próprio 
prefeito, que não raro deixa aos 
seus cuidados a maior parte dos 
assuntos rotineiros da sua admi
nistração. 

O programa foi, assim, ela
borado tendo em vista, de um 
lado, êsse papel preponderante 
do secretário municipal e, do 
outro, a esperança de que a 
maioria dos funcionários comis
sionados pelos municípios para 
receber treinamento no Depar-
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tamé'nto de Assistência Técnica 
aos Municípios do Paraná seria 
constituída de secretários de pre
feitura e de outros funcionários 
de igual categoria. A intenção 
é a de usar a influência dêsses 
funcionários para a motivação 
dos demais em favor das técni
cas e dos princípios modernos 
da administração municipal. O 
programa é, em grande parte, 
um programa de idéias - idéias 
básicas e capazes de conduzir à 
ação aquêles que as aceitarem. 

Tal ênfase a respeito de idéias 
não torna o programa necessà
riamente teórico. Além das duas 
horas de aulas teóricas estão pre
vistos trabalhos práticos de di
versos tipos para complementa
ção da teoria. O ensino da ad
ministração pública pode, aliás, 
valer-se de inúmeras técnicas 
auxiliares hoje largamente usa
das nos Estados Unidos com o 
maior êxito. Dentre elas pode
mos mencionar, ràpidamente. as 
seguintes: visitas a repartições 
públ:cas, controladas por meio 
de relatórios preparados pe\')s 
alunos; estudos de "casos" admi
nistrati"os; conferências e pa
lestras por funcionários públicos 
sôbre as atividades de sua espe
cialização; mesas-redondas com 
a participação de administrado-

res e outras autoridades públi
cas; trabalhos de campo e ou
tros trabalhos de pesquisa; se
minários e participação em reu
niões e congressos de adminis
tração. 

Talvez o programa que cons
titui a parte I pareça um tanto 
ambicíoso e muito avançado para 
o treinamento dos secretários de 
prefeitura e de outros funcioná
rios de nossas prefeituras do in
terior. A isso responderemos. 
dizendo que o professor poderá 
tornar o assunto tão fácil ou tão 
difícil quanto quiser. Não nega
mos, porém, que as idéias con
tidas no programa sejam avan
çadas em relação às práticas e à 
filosofia correntes na nossa ad
ministração municipal. Já ex
pressamos acima o nosso ponto 
de vista de que a tarefa mais 
urgente do ensino da adminis
tração pública no Brasil consiste 
em condicíonar a hierarquia go
"ernamental e os líderes educa
tivos para a aceitação dos prin
cípios básicos que regem a ad
ministração racional. O aperfei
çoamento das n055as práticas 
administrativas deve começar 
pela aceitação de idéias funda
mentais, como as que dão corpo 
a tais conceitos como o do sis-
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tema do mérito, o das relações 
públicas, o da administração de
mocrática, o do espírito de pes
quisa, etc. A vontade de agir 
de acôrdo com tais idéias é, pois, 
('ssencial para que se possam pôr 
em prática aquêles conceitos. 

Além disso, êste será apenas 
um dos cursos a serem ofereci
dos como parte do programa de 
treinamento do Departamento 
de Assistência Técnica aos Mu
nicípios do Paraná. Outros de 
caráter mais especializado e mais 
prático serão necessários a qual
quer programa dessa natureza. 
Aquêles poderão consistir de 
ampliações de partes do progra
ma em discussão, tais como Con-

tabilidade :\Iunicipal, Adminis
tração Financeira, Técnica Or
çamentária, Administração do 
Pessoal e Urbanismo e Plane
jamento :\1 unicipal. 

Finalmente, ao elaborar êste 
programa esforçamo-nos por não 
perder de vista a realidade bra
sileira. Talvez essa tenha sido 
a nossa maior dificuldade, não 
apenas por se tratar de terreno 
pràticamente virgem em traba
lho dessa natureza, mas ainda 
porque a falta de dados basea
dos em pesquisas sôbre a admi
nistração municipal brasileira é 
quase total. Esperamos, contu
do, não ter ficado muito longe 
dessa realidade. 
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N" úmero de aulas: 65. 
Duração de cada aula: 2 h 

(afora o seminário). 

PARTE I 

Introdução 

(4 horas) 

1 Govêrno e administra-
ção - 4 h. 

PARTE II 

Noções gerais dI! govêrno local 

(16 horas) 

1 - Desenvolvimento histó
rico do govêrno local - 2 h. 

2 - Desenvolvimento histó
rico do govêrno local no Brasil 
- 4 h. 

3 - Estrutura do govêrno 
municipal no Brasil - 6 h. 

4 - Estudo comparativo do 
govêrno local no Brasil e nos 
Estados Unidos - 4 h. 

PARTE III 

Areas de estudo em administra
ção municipal 

(100 horas) 

1 - Organização, administra
ção e direção - 30 h. 

2 - Planejamento - 14 h. 
3 - Relações humanas em 

chefia e administração do pes
soal - 20 h. 

4 - Administração financeira 
e do material - 20 h. 

5 - Relações públicas -
10 h. 

6 - Noções de direito admi
nistrativo - 6 h. 

PARTE IV 

Funções e serviços municipais 

(10 horas) 

1 - Aspectos administrativos 
das funções e dos serviços mu
nicipais - 10 h. 



CURSO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 7 

Desenvolvimento 

PARTE I 

Introdução - 4 h. 

1 - Govêrno e administra
ção - 4 h. 

l.a aula - Conceito de 
administração 

Que é administração? - Ad
ministração pública, semipúbli
ca e privada - Ciência da ad
ministração - Conteúdo da ad
ministração pública - O ensino 
da administração pública no 
Brasil e no estrangeiro, prin
cipalmente nos Estados Unidos. 

2.a aula - Política e 
administração 

Funções políticas e funções 
administrativas - Desenvolvi
mentos recentes no campo da 
administração - A eficiência 
como objetivo da administração 
pública - Administração pú
blica e democracia. 

PARTE 11 

Nações gerais de govêrno 10-
cal-16h. 

1 Desenvolvimento histó-
ria> do govêrno local - 2 h. 

3.a aula - Origem e evolução 
das instituições de govêrno local 

Origem da vida comunal -
A cidade - Estados gregos -
O municipium romano - As 
comunas medievais - As co
munas frente aos estados nacio
nais - Diversificação e flores
cimento da vida comunal na Eu
ropa moderna. 

2 - Desenvolvimento histó
rico do govêrno local no Bra
sil - 4 h. 

4.a aula - Origens históricas 
do município no Brasil 

O município desde os tempos 
coloniais até a lei de 1828 - O 
govêrno municipal durante o 
Império - Primeiros movimen
tos em favor da autonomia mu
nicipal. 

s.a aula O município desde 
a República 

O município sob o regime re
publicano até 1937 - Retrocesso 
sob o regime da carta de 1937 
- O sistema municipal da cons
tituição de 1946 - O movi
mento municipalista: seus l'rde
res, seus objetivos e suas con
quistas. 
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3 Estrutura do govêrno 
municipal no Brasil - 6 h. 

6.a aI/la - F.strutura política e 
admi1listrati7'a do 11/unicípio 
110 Brasil 

O município como unidade de 
O"ovêrno local -- Posição do dis
frito na organização munic~p~l 
brasileira - Criação, subdIvI
são, desmembramento e incor
poração de municípios - Pr.in
cípios de govêrno representativo 
adotados pelo govêrno municipal 
- A câmara municipal: seus po
deres e atribuições - O prefeito 
municipal: suas atribuições es
pecíiicas e seu papel como chefe 
do executivo e como líder polí
tico do município. Fontes da or
ganização municipal - Leis or
gânicas municipais - Estrutura 
administrativa elo município -
Seniços e funcionários muni
cipais - .:\Iodos de nomeação 
elos funcionários - Os poderes 
ou faculdades do município -
O poder de polícia: códigos mu
nicipais - O pocler de desapro
priação - Ontros poderes go
vernamentais. 

7.a aula - Autonomia municipal 

O princípio da autonomia mu
nicipal na Constituição de 1946 

- Autonomia política e auto
nomia administrativa - Concei
to de autonomia municipal -
Interpretação da cláusula "pe
culiar interêsse do município" -
Leis orgânicas municipais -
Função dos departamentos de 
assistência técnica dos municí
pIOS. 

s.a aula A - Estrutura 
financeira do município 

Competência fiscal das muni
cipalidades - Evolução do pro
blema e perspectivas para o fu
turo - Autonomia financeira 
elos municípios: sua natureza e 
limitações - Importância da au
tonomia financeira para o desen
volvimento da vida municipal. 

4 - Estudo comparativo do 
govêrno local no Brasil e nos 
Estados Unidos - 4 h. 

s.a aula - B - Níveis de 
govêrno local nos dois países 

A simplicidade e uniformidade 
do sistema brasileiro em con
traste com a diversificação do 
sistema dos Estados Unidos -
O condado, a cidade e o distrito 
especial - Distinção entre go
vêrno rural e govêrno urbano 
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nos Estados "Cnidos - O es
pírito local e seu impacto no go
\"êrno local. 

9.a aula - Tipos de govênlO 
lucal 1/0S Estados Unidos 

Separação entre poIíticu e ad
ministração - Conselhos e co
missões - O sistema de câmara 
e prefeito e o de câmara e ge
rente - Futuro do sistema ge
renciaI - O plano do adminis
trador-chefe como sistema de 
conciliação e sua aplicahilidade 
ao Brasil - Apreciação valora
~i \'0. elo go\'êrno local r:o Brasil 
e nos Estados "Cnidos. 

10.a aula - Funções do govêmo 
local nos dois países 

Bombeiros, polícia e educação 
como funções locais nos Estados 
Cnidos - Outras funções lo
cais - Aumento de encargos lo
cais como fator de revigoramento 
do município brasileiro. 

PARTE III 

Areas de estudo em adminis
tração mllnicipal - 100 h 

1 - Organização, administra
ção e direção - 30 h. 

l1.a al/!(/ -- ll1lrod/((1IO ao 
estudo da matéria 

Obj eto e fii1~ do estudo da 
matéria - Importância do as
sunto p:ua a adJ1lini~tração mu
nicipal - DeiiniçiJes e termino
logia. 

12.a aula - OriYI'JIl e c011lpor
tamel/to das orgalli:::a(õcs 
Cd/J1Íllistru I iL'ilS 

Cri:H~ão das organizacões e de
ter11lillaçi'io de sua pstrutura e 
seus objetiyos - Obtenção de 
apoio - Qllcst'JCS éticas - Or
r.;anização formal e infún11al -
Inflt:ências interna.; e cxternas 
- A praga da burocracia e a 
nccessidade de se dcsem'olver o 
espírito profissional do servidor 
público - Integração da orga
niz:lção e do funcionário na vida 
da comunidade. 

13.a aula - EStrutltrG das 
organi:::ações 

Agrupamento. seus fins e pro
cessos - Agruj):11l1ento geográ
fico, por f~:I1Ç;IO. por processo, 
por tempo, por erluipamento e 
por clientela - Critério para 
determinacão das atividades bá
sicas - > Funções, subfunções, 
atividades e operações no âmbito 
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municipal - A padronização 
como chave para a identificação 
de cargos e atribuições - Or
ganogramas, suas vantagens e 
limitações - Grupos sociais de 
uma organização, sua identifi
cação e sua lealdade - O líder 
e seu papel na organização. 

14.a aula - Funções de linha e 
tUIIÇ(JCS de assessoram·ento 

Conceito de organização em 
linha - Vantagens e desvanta
gens dês se tipo de organização 
- Alcance de contrôle - Con
ceito de funções de assessora
mento - Redução da carga de 
trabalho do chefe executivo por 
meio dos serviços de assessoria 
- Tipos de serviços de assesso
ria - Administração funcional 
e o assessor técnico - Organi
zações mistas - Mitos em tôrno 
das Í\luções de assessoramento. 

15.a aula - Previsão e 
planejamcnto 

Definições - Tipos de plane
jamento - Importância e difi
culdades de previsão - Plane
jamento administrativo - Pla
nejamento como um instrumento 
de administração - Estágios do 
planejamento - Consistência 

dos planos - Resistência ao 
planejamento - Consecução de 
apoio para os planos administra
tivos e implementação dos pla
nos. 

16.a aula - Autoridadc, dele
gação e liderança 

A interpretação tradicional em 
confronto com a interpretação 
psicológica da autoridade -
Aceitação e limites da autorida
de - Decisões conjuntas e au
toridade - Autoridade e hierar
quia - Autoridade, posição e 
prestígio - Estrutura das rela
ções de autoridade: unidade de 
comando e autoridade de acôr
do com as responsabilidades -
Integração administrativa 
Conceito de delegação - Pro
blemas e patologia da delegação 
- Delegação, supervisão e lide
rança - Técnicas de delegação 
- O que se pode e o que não se 
pode delegar - Reorganização 
das funções do prefeito e dos 
chefes de departamento à luz 
das técnicas de delegação. 

17.a aula - Coordena{ão e 
confrôle 

Coordenação e delegação 
Coordenação e contrôle - Im
portância da conferência como 
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técnica de coordenação - Es
trutura e coordenação - Co
ordenação como uma das fun
cões executivas mais importan
tes - Importância do relatório 
como técnica de coordenação. 

18.a aula - Comunicações 

Importância das comunicações 
para as organizações administra
tivas - Aumento do sistema de 
comunicações: comunicações for
mais e informais - Barreiras 
físicas e psicológicas - Distân
cia geográfica, distância social, 
problemas de linguagem e o 
boato - Comunicações nos dois 
sentidos e sua importância para 
a administração democrática -
Organização do sistema de co
municações - Canais hierárqui
cos e não hierárquicos - O pro
blema da aprovação prévia -
Uso de conferências e comitês 
- Problemas técnicos - Meios 
práticos para se obter eficiência 
de comunicações. 

19.a aula - M ecánica de 
orgalli::açiío 

Critérios para uma boa orga
nização administrativa - De
finição da autoridade e respon
sabilidade do pessoal - Divi-

são do trabalho - A hierarquia 
- Preparação e conteúdo de or
ganogramas manuais administra
tivos e regimentos internos. 

20.a aula - Reorgalli::ação 

Causas determinantes da ne
cessidade de reorganização -
Importância especial do proble
ma para os governos municipais 
brasileiros - Ausência de pro
gramas como objetivos da admi
nistração local no Brasil - Fa
tôres determinantes das mudan
ças nas organizações: mudança 
da alta administração, variação 
das tendências sociais e eco
nômicas, deficiências de funcio
namento - Decisão para re
organização e consecução de 
apoio necessário - Investigação 
de falhas e defeitos da organi
zação - Atitudes em relação ao 
cargo do chefe executivo - Me
cânica da reorganização - Prin
cipais problemas da reorganiza
ção municipal no Brasil. 

21.a aula - Análise adlninis
trativa 

A) I nfrodução - Âmbito 
e fins da análise administrativa 
- Conteúdo - Atitude geral em 
relação à análise de uma situa
ção administrativa - Tipos de 
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estudos que podem ser feitos 
pelo analista - Técnicas e pro
cessos de análise. 

B) Levalltamentos adl/linis
tratiz'os - Fins e extensão -
Planejamento preliminar e in
formações essenciais - Coleta 
de dados - Interpretação dos 
dados e preparação das soluções 
- Preparação do relatório final 
e apresentação das recomenda
ções. 

22.a aI/la - Análise adminis
trativa 

C) Sim plificaçãodo traba
lho - Definição de têrmo -
Fins e importância - Tabelas 
de distribuição de trabalho, sua 
preparação e seu valor. 

23.a aula 
trativa 

Análise adminis-

D) Simplificação do traba
lho (cont.) - Fluxogramas -
Como se prepara. se preenche e 
se analisa um fluxograma -
Transformação das informações 
obtidas em ação - Acompanha
mento dos resultados. 

E) Volume de trabalho -
Fins - Técnica - Utilização. 

24-.a aula - Análise adminis
trath'a 

F) Utili:::ação de espaço -
"L"tilização de espaço nos escri
tórios - Padrões de utilização 
e arranjo do equipamento -
Áreas mínimas para funcioná
rios -- Considerações psicológi-
caso 

25.a aula - Análise adminis
trativa 

G) Construção e análise de 
forn;ulários - Finalidade dos 
formulários - Simplificação e 
comhinação dos formulários -
Regras para a construção de for
mulários - índices - Títulos, 
numeração e linhas - Espaça
mento F ormulários para 
guichês - Uso de sinais de 
conferência e outros refinamen
tos - Construção de um j ôgo 
de formulários para uma prefei
tura - Papéis geralmente usa
dos no serviço público, suas ca
racterísticas e suas relações com 
o prohlema de construção de 
formulários. 

2 - Planejamento - 14 h. 

26.a aula - Introdução ao Pla
ne jal/lento 

Ligeira recapitulação do con
ceito de planejamento - Plani-
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ficação e planejamento adminis
trativo - Planejamento eco
nômico, social, cultural e urbano 
- O processo do planejamento 
- Estágios do planejamento -
Planejamento e orçamento -
Planejamento regional e sua im
portância para o Brasil - O 
plano Salte - Planejamento fi
nanceiro a longo prazo no nível 
municipal. 

27.a aula - Planejamento rural 

Importância do planejamento 
rural para o desenvolvimento da 
vida municipal brasileira - Res
ponsabilidade dos municípios por 
serviços nas zonas rurais - Dis
posições constitucionais sôbre a 
aplicação de rendas em benefí
cios de ordem rural - Plane
jamento da utilização dessas ren
das para obras de saneamento, 
educação, saúde, estradas e fo
mento agrícola - Posição do 
distrito no planejamento rural 
- Representação rural nos ór
gãos municipais de planejamento. 

28.a aula 
urbano 

Planejamento 

Conceito e campo de ação do 
planejamento urbano - Origem, 
localização e desenvolvimento 

nas cidades - Ei'olução do pla
nejamento urbano no Brasil e 
no estrallb"eiro - Dois aspectos 
de planejamento: formulação e 
implementaç;[o dos planos -
Elementos de plano urbano -
O plano de utilização da terra 
- Serviços e instalações - O 
prohlema do trabalho - O pla
no diretor - Implementação do 
plano: problemas de execução. 

29.a aI/la - Coleta de dados 
para o plal/cjamcllto 

O le\'al1tamento e seus elemen
tos - Considerações de ordem 
fisica, social, econômica, finan
ceira e legal - :\Iapas, estudos 
demográficos, estudos da base 
econê.,!l1ica e dos recursos da co
munidade - 1Iapas e lei'anta
f:·entos de utilização da terra e 
"uas técnicas. 

30.a aula - O plano diretor 

Preparação do plano diretor 
- Período a ser abrangido e 
elementos a serem incluídos -
:Vlapas e outros dados - Impor
tância e prioridade dos projetos 
- Seqüência a ser obedecida na 
execução de um projeto - As
pecto de financiamento a longo 
prazo do plano diretor. 
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3P aula - Edifícios públicos 
e bele::a urbanística 

Localização dos edifícios pú
blicos - Dispersão de edifícios 
e centros cívicos - Localização 
de mercados, praças, play
grou/lds e campos de esportes 
- Planejamento de escolas -
Aparência de edifícios públicos 
e particulares - Aparência das 
ruas: nomes, sinalização de trá
fego, cartazes, anúncios e arbo
rização. 

32.a aula - Orgalli:::ação e admI
nistração dos serviços de 
planejamento 

Teoria básica - Participação 
dos cidadãos no planejamento 
urbano e rural - Objetivos, 
orientação e procedimentos dos 
órgãos de planejamento - Pes
soal técnico - ~ ecessidade de 
órgãos centrais e regionais de 
planejamento e colaboração dês
ses órgãos com os órgãos locais 
- Papel dos Departamentos de 
Assistência Técnica aos municí
pios no planejamento municipal. 

3 - Relações humanas em 
chefia e administração do pes
soal - 20 h. 

33.a aula - Relações humanas 
1'111 chefia 

A) Introdução - Conceito 
de relações humanas - Posição 
das ciências sociais nas moder
nas teorias de administração. 

B) O chefe e a natureza 111l
mana - Diferenças entre indi
víduos - Fatôres culturais -
Teoria da administração demo
crática - Os principais proble
mas dos chefes no Brasil. 

C) Organi:::ação e chefia -
Organização como uma função 
de chefia - Princípios de chefia 
e organização - Princípios de 
organização formal - Aspectos 
econômicos da chefia - Aspec
tos humanos da chefia. 

34.a aula - Relações humanas 
em chefia - Aspectos sociais 
da chefia 

A) Organiza.ção informal -
Sua caracterização, suas causas 
e seus ingredientes - Aspectos 
inconvenientes de excessiva in
formalidade nas organizações 
administrativas brasileiras 
Trabalho de equipe e motivação 
- O líder nato - Posição e 
prestígio na organização formal 
e na informal. 
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B) COlilunicações - Impor
tància do prohlema para os che
fes - Aspectos físicos e psico
lógicos da questão - Informa
ção - Comunicação a duas 
mãos. 

C) Estcr,-otipos e preconcci
tos - Estercotipos e preconcei
tos mais comuns - Chavões e 
preconceitos burocráticos 
Conflito de estereotipos - Eli
m:nação de dificuldades por pre
conceitos e estereotipos. 

D) Conflito, cooperação e 
moral - Aspectos positivos e 
negativos dos conflitos - Con
flitos provenientes de prerroga
tivas dos chefes - Cooperação 
e suas técnicas - Conceitos de 
importância do moral. 

35.a aul-a - Relações humanas 
em chefia 

A) Motivação - Descober
tas recentes e tendências atuais 
- Aplicabilidade dessas desco
bertas no Brasil. 

B) Liderança - Conceito e 
tipos de liderança - Patologia 
da liderança. 

C) Moth'ação e illceJltivaçào 
- Incentivos econômicos e não
econômicos - Fatôres sociais e 

ambientais - Incentivos legais: 
promoção e estabilidade no car
go - Problemas especiais pro
vcnientes do atual sistema do 
serviço civil brasileiro. 

D) Participação - Suspei
ção ideológ:ca - Areas de par
ticipação - ~Iodos de se pro
mover a participação dos fun
cionários - Participação e de
legação - Participação e admi
nistração democrática. 

36.a Gula - As!,ec:os :1.':"'-(0.
da chefia 

A) Lotaçào - Avaliação de 
eficiência e orientação de fun
cionários - Dificuldades para 
um bom sistema de avaliação de 
merecimento no Brasil. 

B) O chefe C01l10 um clínico 
- "Casos" de administraç~J de 
pessoal - Aconselhamento e 
suas técnicas - Como obter a 
confiança do funcionário. 

C) DisciPlina - A autori
dade e a oportunidade para exer
cício de disciplina - Como dis
ciplinar - O caso de protegi
dos políticos - Papel do supe
rior no processo disciplinar e de 
qUClxas. 
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37.a aula - Administração do 
pNsoal 

A) Problemas de adminis
tração de pessoal - Evolução, 
importância e objetivos da ad
ministração de pessoal - Cum
plicidade e prestígio da fun
ção pública - Sistemas de ad
ministração de pessoal - O sis
tema do mérito como problema 
fundamental da administração 
de pessoal 110 Brasil. 

B) Organi:::açiio para a ad-
1fiinistraçiio de pessoal - A ne
cessidade de órgão de pessoal -
Natureza, funções e centraliza
ção de órgão de pessoal no nível 
municipal. 

38.a aula 

A) Classificação dos car
gos - Conceito de cargo e 
de função - Importância da 
classificação de cargos para a 
administração do pessoal - O 
cargo e o conceito de pôsto ou 
posição pessoal do funcionário 
- Princípios básicos e usos da 
classificação de cargos - De
senvolvimento e instalação de 
um plano de classificação de car
gos - Administração do plano 
- Padronização e classificação 
de cargos - O plano de classi-

ficação de cargos do Estado do 
Rio Grande do Sul. 

B) Plano de pagamento -
Importância do problema -
Classificação de cargos e plano 
de pagamento - Dificuldades 
no estabelecimento de um plano 
de pagamento - Remuneração 
e suas diversas espécies - Fa
ses do plano de pagamento -
Técnica de padronização de ven
cimentos - Instalação e admi
nistração do plano de pagamento 
- Sistema de pessoal vigente no 
Brasil. 

39.a aula 

A) Recrutamento e sele
ção - Conceito e importân
cia do recrutamento - Dife
rença entre recrutamento e 
seleção - Política de recruta
mento - Área de recrutamento 
para o serviço municipal - ::\Ié
todos de recrutamento. 

B) Seleção - Seleção e o 
sistema do mérito - Processo 
de seleção - Tipos de exame 
- Entrevista pessoal. 

C) Lotação e estágio pro
batório - Conceito de lota
ção Problemas de rela
ções humanas no processo de 
lotação - Seleção e lotação -
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Fases do processo de lotação -
O órgão de pessoal e o problema 
da lotação - Conceito de está
gio probatório - Seleção, lota
ção e estágio probatório - Du
ração de estágio probatório -
Estágio probatório e estabilidade 
no cargo - Papel do órgão do 
pessoal no processo probatório 
- O processo probatório como 
um instrumento da chefia. 

40.a aula 

A) Avaliação do mereci
mento - K ecessidade da ava
liação do merecimento - Re
quisitos e problemas de um 
bom sistema de fichas de mere
cimento - l\Iétodos de avalia
ção: fichas de produção, exames 
periódicos, tabelas de mereci
mento, formulários de avaliação 
e de merecimento - Resistên
cia à avaliação de merecimento 
- Padronização de cargos e ava
liação de merecimento - Admi
nistração do sistema. 

B) Promoção - CO'lceito 
de promoção - Promoção e au
mento de salário ( classe) -
Problema da promoção - Mé
todos de promoção: o sistema do 
mérito e o problema da antigui
dade - Treinamento para pro
moção. 

C) Movimentação de pessoal 
- l\Iovimentação voluntária, in
voluntária e disciplinar - Pa
pel do superior e do órgão de 
pessoal na movimentação de pes
soal - Problemas da movimen
tação disciplinar. 

41.a aula 

A) Treinamento do pessoal 
- Importância e necessidade 
do treinamento adequado do 
pessoal - Tipos de treina
mento: treinamento prévio à 
entrada no serviço público e 
treinamento posterior ao ingres
so - Métodos de treinamento 

O programa de treinamento 
Função do órgão de pessoal 
Função do chefe - Auxílio 

dos Departamentos de Assistên
cia Técnica dos Municípios. 

B) Política de assistência ao 
pessoal - Ambiente de trabalho 
e de saúde e assistência social 
- Condições físicas de trabalho 
- Programa de prevenção de 
acidentes e de segurança do tra
balho - Atividades de assistên
cia e bem-estar social. 

42.a aula - Aspectos legais da 
ad1l1inistraçiio do pessoal 

Natureza do problema - Con
flitos entre a orientação legalista 
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e o cnteno da eficiência - Di
reitos e deveres do funcionário 
- Disciplina - O problema do 
absenteísmo - Pensões, aposen· 
tadorias e indenizações - Esta
tutos dos funcionários púhlicos 
no nível federal, estadual e mu
nicipal. 

4 - Administração financeira 
e do material - 20 h. 

43.a aula - Introdução 

O papel da administração fi
nanceira na administração muni
cipal - Administração financei
ra e relações públicas - Impor
tância da contabilidade na admi
nistração financeira - Deveres 
dos funcionários da fazenda -
Responsabilidade financeira do 
prefeito - Posição financeira 
das municipalidades brasileiras 
diante da Constituição de 1946 
comparada com a situação ante
nor: algumas estatísticas signi
ficativas - Problemas financei
ros das municipalidades brasi
leiras. 

44.a allla - Organi:::aç(lo do 
departamento de finanças 

PrinC"Ípios gerais - Funções 
financeiras: contabilidade, lan-

çamento. arrecadação, orçamen
to, fiscalização e tesourana -
Simplificação, racionalização das 
funções financeiras - Duplica
ção de esforços dos serviços de 
arrecadação: aparelho arrecada
dor. 

45.a aula - Contabilidade muni
cipal 

Bases legais do sistema de con
tabilidade municipal: estudo do 
Decreto-Iei n.o 2.416 - Organi
zação contábil das prefeituras -
Contabilização da despesa -
Contabilidade da receita - O 
Lalanço anual - Relatóri0s fi
nanceIros - Prestação de con
tas. 

46.a aula - Receita 11l1lllicipal 

Aspectos do problema das re· 
ceitas municipais - Fonte da 
receita - Competência tributá
ria das municipalidades - Du
pla taxação e competência con
corrente - Auxílios e subvenção 
elo Estado e do govêrno federal 
- Análise dos problemas de 
rendas municipais - A contri
buição de melhoria e suas poten
cialidades como fonte de renda 
municipal. 
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47.a aula 
nicipal 

o orçamento 11IU-

A) Princípios de técnica 
orçamentária mzmicipal - Ele
mentos essenciais do proces
so orçamentário - Fases de 
elaboração orçamentária - Es
timativas parciais das unidades 
administrativas - Responsabili
dade pela elaboração do orça
mento municipal - Prazo or
çamentário - O orçamento e 
as relações públicas: participa
ção dos líderes e grupos cívicos 
na elaboração do orçamento -
Rumos da técnica orçamentária 
do Brasil: o trabalho da IV con
ferência de técnicos em contabi
lidade pública e assuntos fazen
dários - O trabalho do DASP 
- Conceito de orçamento à base 
de projetos (Performance-budg
eting) - O orçam~nto como 
instrumento de coordenação e 
contrôle. 

48.a aula 
municipal 

o orçamento 

B) M ('cônica do orçamento 
- Estimativa das despesas -
Estimatiya da receita - Revi
são das estimativas - Formu
lários, instruções e coleta de da-

dos para a elaboração orçamen
tária - Votação do orçamento 
- Revisão e ação legislativas -
Execução orçamentária - Im
portância de um bom sistema de 
relatórios para o contrôle da exe
cução do orçamento - Presta
ção de contas e relatórios ao le
gislativo municipal. 

49.a aI/la - Lançamento, arre
cadação e serviços de tesouraria 

Estudo do código tributário 
municipal - Bases de um bom 
sistema c1e lançamento - Ser
viço de cadastro - Avaliação 
de imóveis - Lançamento dos 
demais impostos - Revisão e 
aumento dos lançamentos -
Isenção tributária - Contribui
ção de melhoria: sua técnica e 
seus problemas - Organização 
do sen'iço da arrecadação - Di
ficuldades da arrecadação: suas 
causas e corretivos - Métodos 
e práticas de arrecadação - Or
ganização dos serviços de tesou
raria - Pessoal - Guarda de 
valores - Escrituração e rela
tórios - Pagamentos - Res
ponsabilidade legal dos tesourei
ros - Fiscalização do aparelho 
lançador, arrecadador e dos ser
\-iços de tesouraria. 
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50.;) (litÍa 

li!lfUicipal 
Dí'i/ida pública 

FOr1lw1açfio ele uma política 
de empréstimo para a municipa
lidade - Empréstimos a curto 
prQZ0 - Empréstimo por ante
cipaçiío da receita - Dívida flu
tu~;;te -- rocritnração da dívi
da púi~'1iC2. - Pagamento e re
com·e:'ê~.) -- I'h:'ejan!entos fi
na:'C(;;-('~ a lorgo prazo: sua im
p0:-t:í;:ó:i:'_ para a municipalidade 
em cle::cnvolvimento. 

S1.a [lllla - Ad1Jlillistraçiio 
de Jlia/eria! 

A) Problemas de adminis
traçilo cle material -Centrali
zação de compras: vantagens e 
desvantagens - Processo de 
compras - Coletas de preços, 
concorrência administrativa, con
corrência pública - Simplifica
ção dos materiais: suas vanta
gens - Padronização. 

52.a auZa - Administração 
de material 

Guarda do material - Fina
lidade e \~an!agem de estoque -
Técnicas de guarda - Caracte
rísticas dos materiais usados no 
serviço público municipal -
Embalagem - Apresentação -

Recebimento - Inventário 
Balanço - Centralização da ar
mazenagem, seus problemas, van
tagens e desvantagens. 

5 - Relações públicas - 10 h. 

53? auZa - Introdução 

Conceito de relações públicas 
- Desenvolvimento - Papel 
das relações públicas no govêrno 
democrático - Relações públi
cas como meio de educação cí
vica da comunidade - Relações 
públicas nas atividades privadas 
- Relações públicas como um 
instrumento de administração e 
como um termômetro da admi
nistração pública - Informação, 
propaganda e relações públicas. 

54.a aula - A luta Pelo apoio 
do público 

Fatôres sociais, psicológicos e 
políticos na luta das organiza
ções pelo apoio do público -
Técnicas de obtenção de apoio 
do legislativo para a adminis
tração - Uso do prestígio de 
superiores e outras pessoas -
A arte da transigência - Apoio 
dos grupos locais de trabalho da 
administração Desenvolvi
mento da participação dos cida
dãos na vida pública como fator 
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essencial na luta pelo al"J:o po
pular. 

55.a (LlIla -- Relaçí'íes j,,;hlicils 
e o sCI"i'iço público 

Determinaç?lo (bs I1cc('s"irla
des da municipalidade no setor 
de relações púhlicas - O preço 
da impopulariclade - Responsa
bilicla(lc pelas relações púlJlicas 
- Identificação cios diferentes 
púh1icos - Atitude em bce de 
erros ela ac1l1lini~tra(:ão - :-litos 
e preconceitos em relaçãu ao ser
viço público (lue podem ser des
truídos com um bom sistema de 
relações públicas. 

56.a au 1(/ - Trc;li,lii/cn/o em 
rclaçíJcs /,/:blicas 

Quem de\'e ser treinado -
Verificação e contrôle internos 
- Contato diário C0111 o públi
co - Cortesia e Loas maneiras 
no tratamento com o público -
No balcão de informações - :\05 

guichês das repartições pú
blicas - Familiaridade dos fun
cionários com os ~erviços da ad
ministração - Como tratar os 
queixosos - eso do telefone -
Correspondência - Apari"llcia 
das repartições e imtahções pú
blicas - Contatos dos funcio-

r:"rlr,~ C0111 o público fora do 
c:\:l,ed:C:lte - l'ro1ilemas espe
ci:li, (k n bl:,~e~ públicas das 
j1rd,';ll1r:t.;. 

57.a Ui:!') - T,;,:nicos de 
rc!uç,;cs i"íblicas 

() relatóri,) anual: seu valor, 
~eus OI) j eti vos, sua apresentação 
e distribuição - Sugestões para 
{'laboração (:0 relatório anual -
Outras publica<;(Jes: sua oportu
nidade e meios de di,;tribllição 
-- :\ oticiário para os jornais -
L~~O de seção elo interior elas fô
lhas metropolitanas como instru
J'wnto de rebçi,)cs públicas para 
;;~ l1!uilicipahlaclcs - Exibição 
s,',l)re ati',idades governamen
tais - E:',,:i ü e cinema - Im
l)lantclç~LO c jU:itificação de um 
Í,rCJgrat:la ele reb<;c,es públicas 
IJa:'a a municipalidade. 

(í -- ~uç,)es cle direito admi
nislrati\'o - (j 11. 

58.a aula 

A) Introdução - Razões da 
apresentação sumária da maté
ria - Conceito de direito admi
nistrativo - Direito aelministra
ti\'o e administração pública. 
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B) O administrador em face 
da lei - O problema da discrição 
administrativa - O poder judi
ciário e os atos administratiyos. 

C) O serviço público e o 
funcionário. 

D) Atos legislativos e atos 
administrativos - A lei, o de
creto-lei, o decreto executivo, o 
regulamento, a portaria, o aviso 
e a circular. 

59.a aula 

A) S ert.!iços públicos mUtli
cipais - Alguns conceitos e pro
blemas fundamentais. 

B) Execução direta e itldi
reta dos serviços públicos -
Contratos de obras públicas. 

C) Concessão de serviços 
públicos - A questão de fisca
lização das utilidades públicas. 

6O.a aula 

A) Aquisição de bens para 
o serviço público - Exigências 
legais - Concorrência pública, 
coleta de preços - Empréstimos 
públicos. 

B) Restrições à propriedade 
privada - Domínio eminente -
Direito de passagem. 

C) Legislação municipal 
Poder de polícia - Códigos mu
nicipais: código tributário de 
postura de obras. 

D) Assessoria jurídica das 
prefeituras - A necessidade dos 
serviços de assessoria-jurídica 
- Auxílio dos Departamentos' 
de Assistência Técnica aos Mu
nicípios. 

PARTE IV 

Ftmções e serviços mutlici
pais - 10 h. 

1 - Aspectos administrativos 
das funções e serviços munici
pais - 10 h. 

61.a aula 

A) Introdução - Que são 
runções municipais? - Restri
ções impostas aos municípios na 
realização de serviços públicos. 

B) Obras públicas - Orga
nização do departamento muni
cipal de obras públicas - Co
operação dos governos federal, 
estadual e de outros municípios 
para a execução de obras públi
cas - Planos de estradas inter
municipais - Aspectos financei
ros dos programas de estradas e 
de outras obras públicas - A 
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função do planejamento do de
partamento de obras públicas. 

62.a aula - Educação, cultura 
c recreação 

Problemas municipais relacio
nados com: Educação elemen
tar - Auxílio federal e esta
dual - Obrigações legais da 
municipalidade com referência à 
educação pública - Posição do 
distrito no programa educacio
nal do município: a escola ru
ral - Integração da escola na 
vida da comunidade - Ativi
dades culturais que podem ser 
realizadas pela municipalidade 
- Uso dos prédios escolares 
para fins culturais e recreati \'05 

- Serviços mínimos de recrea
ção que devem ser mantidos pela 
municipalidade: parques, play
grollllds e campos de esporte -
Organização dos serviços edu
cacionais, culturais e recreativos 
da comunidade - Como obter a 
colaboração dos cidadãos. 

63.a aula - Saúde pública e 
assistência social 

Organização dos serviços de 
saúde pública e de assistência 

social do município - Coopera
<;;,0 de outros governos - Po
lícia sanitária: alimentação, ha
bitação e logradouros públicos 
- Serviços de saúde pública nas 
zonas rurais - Serviços de as
sistência aos necessitados. 

6 .. P aula - Segllrança p~íblÍ<a 

Segurança pública como fun
ção municipal - Restrições à 
autonomia municipal impostas 
pelas constituições estaduais e 
leis orgânicas municipais relati
vas aos serviços de segurança 
pública - Posição do delegado 
na estrutura da autonomia mu
nicipal - Cooperação com a po
lícia estadual - O serviço da 
guarda noturna. 

G5.a aula - Utilidade pública 

Conceito de utilidade pública 
- ~ ecessidade de regulamenta
ção dos serviços de utilidade pú
blica - Problemas de regula
men tação Municipalização 
dos serviços de utilidade pública 

Administração dos serviços 
de utilidade pública municipais. 



PARTE 11 

FUNDAMENTOS DO ENSINO DE 
ADMINISTRAÇÃO PúBLICA 

I - INTRODUÇÃO 

N esta parte do nosso trabalho 
tentaremos sumariar o pensa
mento hoje dominante nos Es
tados Cnidos acêrca da posição 
da administração pública como 
um campo definido do conheci
mento, seu lugar entre as ciên
cias sociais e seu ensino tanto 

dentro como fora das universi
dades. }Ias se nossa discussão 
do assunto é baseada na experi
ência norte-americana, nossas 
sugestões serão muitas vêzes fei
tas em relação ao Brasil e em 
têrmos do meio e das necessi
dades brasileiras. 



11 - A ADMINISTRAÇÃO PúBLICA COMO UM 
CAMPO DEFINIDO DO CONHECIMENTO 

Administração como arte e 
como ciência 

Durante muito tempo deba
teu-se, nos Estados Unidos e em 
outras partes, sôbre a verda
deira natureza da administração. 
Hoje, se bem que o debate te
nha diminuído de intensidade, 
há ainda pessoas que questionam 
o caráter científico da adminis
tração. Para uns trata-se ape
nas de uma arte. Para outros, 
é uma ciência, desele que existe 
um conjunto de princípios que 
podem servir de guia para a ação 
administrativa. A rigidez dês
ses conceitos é temperada pelo 
pensamento daqueles - que es
tão, aliás, em maioria - cujo 
ponto de vista consiste em con
siderar a administração tanto 
uma arte como uma ciência. E' 
científica quanto ao método. da 

mesma forma que as demais ci
ências sociais. E' uma arte por
que, preocupando-se com as re
lações entre inclivíduos mais do 
que entre coisas, nem sempre po
cle apresentar regras mecânicas 
e uniformes para o condiciona
mento do comportamento huma-
110. A discussão, todavia, pare
ce-nos irrelevante do ponto de 
vista prático. 

Função executiva e função 
administrativa 

Que é administração pública? 
"Cma resposta simples, mas sa
tisfatória, parece-nos aquela se
gundo a qual a administração 
pública consiste na "realização 
elo trabalho do govêrno" (1). 
Seu objeto é a direção das ati
vidades governamentais. Dêste 
modo a administração pública 

(1) JOHN M. PFIFFNER, Public Administration (Nova York: 
The Ronald Press Company, 1946), pág. 4. 
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abrange um vasto campo insti
tucional - o processlts admi
nistrativo do Estado. Estão, as
sim, fora do seu escopo a for
mulação da política do govêrno 
e as funções legislativas e judi
ciais. 

A inclusão da função adminis
trativa como uma quarta função 
do Estado, sugerida por \VIL
I.OUGHBY com a finalidade de 
permitir a distinção entre as ati
vidades executivas e as ativida
des administrativas, parece vir 
recebendo a aceitação de alguns 
autores. E' de uma obra recen
temente publicada na Inglaterra 
êste trecho: "Neste livro a ad
ministração pública é tomada em 
sentido amplo para significar a 
direção dos negócios das entida
des públicas: a arte da formu
lação da política governamental, 
da legislação e da adjudicação 
pertence à esfera mais ampla 
da política e do govêrno, do qual 
a administração pública é ape
nas um setor" (2). Infere-se da 
sentença que existe uma área da 
ação governamental que não é 
nem administrativa, nem legis-

lativa, nem judicial e que opera 
num alto nível do processfts 
político-governamental. Identi
ficamos essa área como compre
endendo a função executiva. 

Quer distinta quer coincidente 
com a função executiva do go
vêrno, a verdade é que a admi
nistração pública tem conteúdo 
próprio e representa um campo 
do conhecimento humano com 
significado preciso e com cará
ter definido. 

Possibilidade do ensino da 
administração pública 

A discussão sôbre a natureza 
da administração pública conduz 
naturalmente à questão da pos
sibilidade de seu ensino. Nos 
Estados Unidos, pelo menos, 
poucas pessoas há, hoje, que ain
da se apegam à velha noção de 
que os conhecimentos e as téc
nicas administrativas não podem 
ser transmitidos pelo ensino ou 
pelo treinamento, já que depen
dem de qualidades inatas ou de 
longos anos de experiência. Os 
currículos de administração pú-

(2) E. N. GLADDEN, An Introduction to Public AdminiBtration 
(Londres: Staples Press, 1952), !:l.a edição. 
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blica de "úrios tipos hoje encon
traclos e111 nni~ de cem colégius 
e lllli\'crsidades norte-america
nas, muitos dêle~ oferecidos há 
quase trinta anos, pr~Yam (1 ê;:ro 
em (Iue laboram aqueles que re-

" ., "'d 1 1 ' o jeit~m a jlO.':'Ulil 2( e c o el1sm 
da ac1mini,;traçào pública. A 1-n
clmão da adn;inistração pública 
nos cur:'ícubs uni,'ersitários se 
estú acentuando nos último,; anos 
e tem ating;do outros paí~es, 
como a França, a Inglaterra, 
l'ôrto 1\.ico, o Brasil, a Turquia 
e o Líhano (3). 

A mais f07"te razão para a exi
gência elo trcilnl1l'~ntu (1<;s pc .,;
~~(las C)ne "fto executar o traha-
11,0 administrativo do govêrno 
parece resultar da complexidade 
crescente ebs ati\"idades gO\"er
namcntai.", mas outras causas 
também podem ser apontadas, 
como ;;s pesquisas no campo da 
acli11Í1~ijtraçào e a preocupação 
com a l ficiência das operações 
<Tm"crnamentais. A criação do 
b .. • 

Ih,;'eau de l'esql1isas .i\1 ul11C1FalS 
de XO\":1 York, em 1906, é um 
marco que expressa bem o es
pírito do 1110"i111<:"10 l'("~(jllisa
dor no C:llnpn da adl11ini'lraçiio 
pública. 

Posição da administração 
pública no quadro das 

ciências 

O,üro Donto a inyestigar com 
rclac:ío à" natureza científica da 
administração pública é a sua po-
51C;;.0 no quadro das ciências e 
St,~êS rebç()c's com as demais dís
ci!Jlims, .. \ administração pú
bka é uma das cíências políti
C:êS e C01110 tal faz parte do cam
po mais amplo das ciênci.~s :0-
c:a:s. Como uma das ClenClas 
Fo~íticas, está intimamente re1a
ci(,11ada com a Teoria Polítíca 
(Teoria Cera! do Estado), o Di
reíto Púhlico, a,; Relações In
ternacionais. a Dinâmica Polí
tica, as InstituiçrJes de Govêrno 
X".cional (federal, estadual e lo
ca!) p com o Govêrno Compara
do, que, com a administração 
pública, constituem os sete ra
;110S das ciências políticas, segun
do a divisão geralmente adota
da nos círculos universitários 
dos Estados L'nidos. 

A administração pública e as 
ciências sociais 

\ 11\1\;t orielltaçãu (li!lh ao 
estmlu da administração pro-

(3) Devem ~er ?,l1 'a i;,duídas a República das ~ilip.inas e a 
Pérsia, onde estão sendo estabelecidos presentemente lI~stItutos de 
administração pública ligados às universidades dêsses palses. 
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cura, entretanto, ressaltar cada 
vez mais as inter-relações entre 
a administração pública e as ou
tras Clencias sociais. especial
mente a antropologia cultural, a 
sociologia e a psicologia social. 
Desta orientação tiram sua fôr
ça os conceitos da no"a teoria 
administrativa, segundo os quais 
o estudo da administração dew 
ser feito mediante a in"estigação 
dos fatôres culturais, sociológi
cos e psicológicos que determi
nam o comportamento dos indi
víduos e dos grupos nas situa
çi'ies administrati"as, em contras
te com a orientação tradicional 
de caráter nitidamente prático e 
normati"ista. 

À medida que se processa. de 
um lado. essa integração da ad
ministração pública C0111 aquelas 
ciências sociais, por outro lado 
se vão afrouxando de tal modo 
os laços que prendem a admi
nistração pública às outras ciên
cias políticas. que se espera sua 
eventual separação. A~ propor
ções dêsse conflito secessono 
podem ser medidas pela tremen
da rf'sistência dos dep:utamC'n
tos de ciênCÍ;\s políticas das uni
"ersidades r~{)rte-americanas às 
tendências que :,c têm manifes
tado no sentido da separação do 
ensino da administração públi-

ca. Graças a essa resistência, 
sàmente em seis dos cento e cin
qüenta colégios e universidades 
que presentemente oferecem cur
~os de administração pública é 
a disciplina ensinada em facul
dades ou escolas próprias de ad
ministração púhlica . Nos de
mais. a prática mais comum con
siste em se ministrarem aql1êles 
cursos no Departamento de Ci
ências Políticas ou, ainda. em di
ferentes arranjos interdeparta
mentais. .r\ ciência-mãe não só 
deplora o espírito de indepen
dência ele sua filha como ainda 
se c~força por abater suas aspI
rações separatistas. 

Subordinado da administra
ção públicá ao direito admi

nistrativo e seus efeitos 
negativos 

o Bra5il acompanha (). siste
ma ela maioria dos países a~ sub
meter o estudo da administração 
pública à tutela completa do di
reito aclministr<lti\'o. As conse
qüências c1essa injustificá\'el su
bordinação são as piores possí
\-eis. Para começar, reduz a ma
téria a uns minguados capítulos 
nos programas c1e direito admi
nistrati\'o, quando não está de 
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todo au~ente dêsses programas. 
Além dis~o, tal prática acarreta 
uma grande distorção da teoria 
da administração púhlica no afã 
que têm os professôres de di
reito administrativo de pôr 
aquela teoria em conformidade 
com o sistema de relações legais 
do direito administrativo. A ri
gidez da máquina administrativa 
dêsses países é devida sem dúvi
da à orientação legalista tão ex
tremada com referência ao es
tudo da administração pública 
- orientação que também se re-

flete na glorificação da burocra
cia c da chicanice administrativa 
e no completo domínio dos pro
cessos administrativos pelas téc
nicas e chicanas legais. 

A criação da Escola Brasileira 
de Administração Pública da 
Fundação Getúlio Vargas e do 
curso de Administração Pública 
na Faculdade de Ciências Eco
nômicas da Universidade de Mi
nas Gerais inauguraram, pois, o 
ensino da administração pública 
como disciplina independente no 
Brasil. 



lU - IDÉIAS FUNDAMENTAIS DA EDUCAÇÃO PARA 
A ADl\HNISTRAÇÃO PúBLICA 

Educação e treinamento 

Antes de entrarmos na dis
cussão das idéias fundamentais 
que presidem ao ensino da ad
ministração pública, faz-se ne
cessário o esclarecimento de cer
tos têrmos para melhor compre
ensão do assunto. Inicialmente, 
é preciso distinguir entre edu
cação e treinamento para a ad
ministração pública. Reserva-se 
o têrmo edllcaçiio para identifi
car a instrução ministrada ao 
aluno de um colégio ou univer
sidade e confina-se a expressão 
trcinamc11to para designar a ins
trução dada por uma agência go
vernamental aos seus funcioná
rios ou candidatos a emprêgo 
público em determinado setor 
administrativo. Faz-se a distin
ção porque se considera o escopo 
do processo educacional da uni
versidade como tendo maior am
plitude do que o interêsse di-

reto, específico e imediato do 
treinamento ministrado por um 
órgão público aos seus empre
gados. Não se procura com isso 
negar o caráter essencialmente 
yocacional da educação para a 
administração pública, mas tão 
somente diferenciar entre a am
plitude de objetivos dos dois 
processos. 

Deve-se ainda distinguir, de 
um lado, entre a educação pré
via e a posterior à entrada no 
serviço público e, de outro lado, 
entre o treinamento prévio e o 
posterior ou treinamento no ser
viço. 

Objetivos da educação para 
a administração pública 

A questão dos objetivos da 
educação para a administração 
pública faz parte de um proble
ma mais amplo que de há muito 
se vem discutindo nos círculos 
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educacionais dos Estados Uni
dos e da Europa: quais os ver
(ladeiros objetivos da educação 
t:niver~itária e pré-uniwrsitária. 
De U111 lado, há os que defen
dem o ponto de vista de que os 
estudos pré-universitários e os de 
bacharelado em letras, artes e 
ciências devem ter por objetivo 
dar ao aluno uma sólida cultura 
geral C01110 base para estudos 
vocacionais posteriores ou como 
preparação para a entrada na 
classe administrativa do serviço 
público, como é o caso, por 
exemplo, da Inglaterra. De ou
tro lado, há os que advogam o 
vocacionalismo ou profissionalis
mo desele a entrada do aluno nos 
colégios ou nos cursos pré-uni
yersitúrios. X o caso específico 
da administração pública, há os 
que cleÍendem U111 currículo em 
bases práticas e os que acredi
tam que êsse currículo deve ser 
tanto prático como teórico. 

Tendências 

Parece, entretanto, não haver 
dúvida ele que a tendência é para 
se cOI1~iderar a educação para a 
administração pública como sen-

do essencialmente vocacional. 
1..'ma das maiores autoridades no 
assunto, GEORGE A. GRAHAM, 

num lino atualíssimo, apesar de 
escrito há quinze anos (4), de
fende de modo convincente a 
natureza profissional do estudo 
da administração pública no ní
vel de pós-graduação e demons
tra. ainda, a necessidade de uma 
boa cultura geral como pré-re
quisito a ser preenchido pelo 
curso de bacharelado. Conse
qüentemente, GRAHAM condena 
o ensino da administração pú
blica neste curso, visto como 
as suas bases educacionais es
tão irremediàvelmente compro
meticlas pela ausência de um cur
so pré-universitário liberal, ou 
seja, de cultura geral. Todavia, 
GRAHA:\f ressalta a obrigação 
que têm as universidades de su
prir as necessidades de seus es
tudantes e das comunidades a 
que se propõem servir. Talvez 
devesse êle ressaltar também o 
grande papel que os cursos de 
bacharelado em administração 
pública podem desempenhar -
e estão de fato desempenhando 
'- no preenchimento das lacunas 
que se verificam nos programas 

(4) GEORGE A. GRAHAM, Education for Public Administration 
(Chicago: Public Administration Service, 1941). 
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de treinamento em serviço das 
agências governamentais nas re
giões onde se encontram situa
das as universidades que man
têm tais cursos. Tal é o caso da 
1..)niversidade da Califórnia do 
Sul, em Los Ângeles, da Uni
versidade Americana, em \Vash
illgton, e das Universidades 
\Vayne, em Detroit, e de Michi
gan, em Ann Arbor, as quais se 
têm destacado pelo grande nú
mero de cursos especializados 
de administração pública que 
oferecem. ::\1 uitos dêsses cursos 
buscam atender precisamente aos 
funcionários públicos que ser
vem nas múltiplas agências go
vernamentais situadas naquelas 
grandes áreas metropolitanas. 

l:"ma tendência que se tem 
firmado nos Estados Unidos, 
desde que GRAHAM escreveu seu 
excelente trabalho, consiste no 
interêsse crescente do serviço 
público pelo generalista (5) , 
em vez do especialista. Essa 
tendência mostra que o preparo 
universitário para o serviço pú
blico deve ser de natureza pro
fissional, mas deve estar voltado 

para o desenvolvimento de uma 
mentalidade eclética no adminis
trador. Isso explica a mudança 
de orientação de certas univer
sidades, C01110 a da Califórnia do 
Sul, a Cniversidade Americana 
e a de X ova Y ork, que vêm des
(le há alguns anos dando ênfast. 
aos seus programas de educação 
prévia para o serviço público, 
através do alargamento da bas(; 
dos respectivos currículos, com 
a introdução de diversas cadei
ras de natureza geral. Agindo 
clêsse modo. as universidades 
norte-americanas estão apenas 
procurando atender às necessi
dades do serviço público do país 
no que diz respeito à carência 
de administradores com forma
ção de generalistas. A natureza 
peculiar de certas funções da ad
ministração pública exige espe
cialistas nessas funções, mas a 
complexidade da máquina admi
nistratiya per se também res
salta a necessidade da mente ge
neralizadora capaz de coordenar 
suas diferentes partes e suas di
versas funções. Parece, pois, 
que, no futuro, as universidades 

(5) Na falta de palavra portuguêsa correspondente ao têrmo 
inglês generalist, que expressa um conceito oposto ao de especialista, 
lançamos, aqui, o neologismo "generalista", que nos parece formado 
de acôrdo com a índole da líni"ua. 
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terão qUi;' se restringir ao papel 
ele preparar arlminió'tradores ge
lleralista~, de acôrdo, aliás, com 
os olJjeti\"os mais amplos da edu
caçflo universitária acima expres
sos. O treinamento especializa
do tornar-se-á, então, cada vez 
mais uma função dos programas 
de treinamento em serviço, com 
os quais o serviço público pro
curará atender suas necessidades 
imediatas. 

1\' o que tange ao problema de 
se saber se a preparação para o 
serviço público deve ser prática 
ou teórica, ou, ainda, teórico
prática, a resposta depende da 
atitude que se tem em relação 
à admin-istração pública como 
disciplina acadêmica. Há, ainda, 
alguns cientistas políticos que 
insistem teimosamente na impos
sibilidade do ensino da adminis
tração nas universidades, visto 
como se trata de matéria que só 
se pode aprender com a prática. 
Se tal posição não pode ser và
Iidamente defendida por extre
mada e contrária aos fatos, de
'.",,-se igualmente repelir o extre
mo oposto de uma preparação 
puramente teórica. A solução 
ideal está certamente numa ori
entação que procure complemen
tar o estudo teórico com um pro
grama de internamento dos estu-

dantes em repartiç<ies pública" 
e com outras técnicas de traba
lho de campo. 

Treinamento no servico: 
tendências e objetivo:S 

O conceito norte-americano 
de administração pública aceita 
presentemente como um de seus 
postulados básicos a importân
cia do treinamento no serviço. 
O relatório de um dos comitês 
da Associação Internacional de 
Gerentes de Cidade, publicado 
em 1936 sob o título Treina
mento para. a AdlJzinistraçiio 
M nnicipal, já chamava a aten
ção para o problema do treina
mento no serviço. Se bem que 
o relatório tenha discutido a 
questão no âmbito da adminis
tração municipal, podem-se, en
tretanto, generalizar suas con
clusões com a maior segurança. 

Uma das razões da necessi
dade do treinamento no sen·iço. 
apontadas por aquêle estudo, é 
que os processos de recrutamen
to e seleção para o serviço pú
blico "são tão variados que mui
tas pessoas são postas em car
gos administrativos sem terem 
tido certo treinamento básico, o 
que se dá particularmente com 
as pessoas que saíram de pro-
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fissões liberais e científicas para 
posições administrativas. Fi
nalmente, mesmo os administra
dores que tiveram bom treina
mento básico antes de haverem 
ingressado no serviço público, 
sentem a necessidade de um pro
grama contínuo de treinamento 
que os prepare para assumIr po
sições superiores, o que êles não 
podem conseguir com a experi
ência cotidiana no exercício de 
suas tarefas (6). 

A distinção anteriormente fei
ta entre treinamento prévio e 
treinamento posterior ao ingres
so no serviço público encontra 
apoio no relatório acima, ainda 
que a mesma expressão inglêsa 
- in-service training - seja 
usada em ambos os casos. O 
relatório, na verdade, distingue 
dois aspectos importantes de um 
programa de treinamento no ser
viço: "o treinamento de futuros 
administradores durante o está
gio probatório e o treinamento 
de funcionários já em pleno 
'!xercício de suas funções" (7). 

Sugere, ainda, o referido re:. 
latório uma distinção entre in-

ternos e aprendizes (illternes 
and a/'Proztias). Os primei
ros seriam os estudantes uni ver
~itários submetidos a um perío
do de educação prática sob a 
supervisão e a responsabilidade 
da própria universidade, e os se
gundos os estudantes sujeitos a 
um programa de treinamento 
sob a responsabilidade de uma 
repartição pública como prepara
ção à sua entrada definitiva no 
serviço público. Estudos reali
zados posteriormente por emi
nentes autoridades no campo da 
educação prática para o serviço 
púhlico não apoiam, porém, dis
tinção tão vigorosa entre inter
nos e aprendizes. Hoje em dia 
a maioria dos internos recebem 
vencimentos da agência que pa
trocina seus estudos, ficando, as
sim, a instituição de ensino li
ne de qualquer responsabilida
de financeira no que concerne à 
aprendizagem prática do aluno. 
Observa-se presentemente nos 
Estados Unidos um espírito de 
cooperação muito maior entre os 
colégios e universidades e as re
partições públicas com referên-

(6) THE INTERNATIONAL CITY MANAGERS' ASSOCIATION 
Training for Municipal Administration, A Committee Report (Chicago: 
1936), pág. 15. 

(7) Ibid., págs. 15-16. 
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cia ao~ programas de treina
mento de internos .. -\liús, o pró
prio trein:lll1ento no otn-iço se 
está tornando cada vez mais co
mum. indo desde o treinamento 
em ofícios exchlsivamente mecâ
nicos até os cursos de relações 
11l;manas para cheies. 

Objetivos - O problema 
brasileiro 

Os objetivos da educação e do 
treinamento para o serviço pú
blico devem necessàriamente le
"ar em consideração as necessi
dades da administração pública. 
Dc\'em, pois, tcr em vista a so
lução elos problemas mediatos c 
imediatos tanto de determinado 
serviço ou repartição como do 
país em gtral. ema visão de con
junto da questão sc faz ainda 
mais necessária num país como 
o Brasil. onde as grandes refor
mas da administração púhlica de
vem ter prioridade sôbre as re
formas superficiais. Aquelas de
pendem, porém, do condiciona
mento da hierarquia administra
tin e de outros líderes públicos 
lJrasileiros para a aceitação de 
uma nova filosofia administrati
n. dentro da qual se dê a de
vida importância à educação para 
o serviço público e ao treina-

mento do pessoal nas melhores 
prcltica.~ t nos melhores métodos 
ad1l1ill!.)trati\"0~ ele países mais 
acli:1lltados -- programa a longo 
prazo, mas que não pode ser 
adiado. pois, sendo fundamental, 
<ltle dependerá o êxito de quais
quer outros passos, mesmo os 
menores, que se quiserem dar 
nara a racionalização do serviço 
púhlico brasileiro. 

Ademais, nossos programa,; 
de preparação para o serviço pú
blico c1e\'erão ser integrados no 
sistema educacional e nas con·· 
dições do paí~, apenas no limite 
em que tal integração não os 
prejudique. ?\ o es~ágio inicial 
em que pre:-:eEtemente nos ~;1-

rontral11OS ne~te campo, muitas 
inovações serão absolutamente 
nccessftrias para que se possa le
var a"ante uma cruzada ele edu
cação e treinamento para o ser
viço pú1,lico. Ye1hos conceito,; 
terão ele ceder terreno a idéia.> 
llons .. -\ administração pública 
de "e ser reconhecida como um 
ramo independente das ciências 
políticas e niio como uma parte 
mais ou menos indefinida do 
currículo de direito administra
tivo. Daí o grande valor e a alta 
significação de que se reveste o 
estabelecimento da Escola Bra-
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sileira de Adl1lini~tração Públi
ca pela Fundação Getúlio Var
gas em nível W1iversitário, se 
bem que fora da estrutura con
vencional do nosso sistema de 
ensino superior. 

Outro ponto que merece aten
ção, ao se discutirem os objeti
vos gerais do ensino da Admi
nistração Pública, é o que se re
fere à relação entre os progra
mas de ensino e os meios cor
rentes de ingresso no sen'iço pú
blico, Ao contrário do que se 
passa na Inglaterra e do que se 
deveria passar nos Estados Uni
dos, em cuja administração pú-

blica vigoram as melhores prá
ticas de recrutamento e seleção, 
110SS0S currículos de administra
ção pública não se deverão ajus
tar ao nosso deficiente sistema 
de ingresso no serviço público, 
mas dewm, pelo contrário, pro
mover o aperfeiçoamento dêsse 
sIstema atrm'és da pregação con
tínua da necessiclade de um ver
dadeiro sistema do mérito, Da 
aceitação dêsse princípio pelos 
nossos círculos administrativos 
e educacionais dependerá em 
grande parte o êxito da campa
nha pelo ensino da administra
ção pública entre nós, 



IV - SELEÇÃO E ORIENTAç.~O DOS ESTUDANTES 

Práticas norte-americanas 

A questão da seleção de estu
dantes para os cursos de admi
nistração pública nos Estados 
"Cllidos já foi respondida, em 
parte, quando mostramos a con
nniência. defendida por várias 
autoridades, de se restringir o 
ensino da matéria nas universi
dc:des ao nível de pós-gradua
ç50 ou pós-bacharelado, de mo
do a tornar possível a seleção 
de estudantes com boa base de 
cultura geral. Além dêsse re
quisito fundamental há. porém, 
outros fatôres a considerar. 
GRAHA~f. no capítulo de sua já 
citada obra dedicado ao proble
ma do estudante (8), faz inte
ressantes sugestões a respeito, se 
hem que, como êle próprio sa
lienta, seja impossível adotar-se 
um critério científico para a so
lução do problema. Aponta êle 
quatro qualidades que considera 

essenciais para os candidatos ao 
estudo da administração pública: 
inteligência, personalidade, vita
lidade intelectual, física e moral 
e, por fim, uma combinação des
sas qualidades formando um 
certo equilíbrio de espírito e p~r
sonalidade. 

As práticas de seleção norte
americanas variam, porém, em 
larga escala devido à diversidade 
de fatôres, que vão desde o uso 
ele testes de aptidão e persona
lidade padronizados até as exi
gências estabelecidas por algu
mas das instibições que ofere
cem bôlsas de estudo, tais como 
expenencia administrativa no 
serviço pú~Jico. etc. 

O processo seletivo não pode 
ser dado como propriamente 
conchlÍdo com a admissão do alu
no na universidade, mas requer 
o ação contínua daqueles que têm 
responsabilidade pela supervisão 
de seus estudos. Uma orienta-

(8) GRAHAM, op. cit., capo IH. 
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ção constante desde o início se 
faz mister para ajudar o aluno 
a escolher as cadeiras que me
lhor atendam a seus objetivos e 
a suas aspirações. 

[ O problema no Brasil 

X o sistema universitário nor
te-::m"ricano, que dá ao estu
dante ampla liberdade na esco
lha de parte das cadeiras de seu 
curso, essa orientação do aluno 
pelos seus conselheiros acadêmi
cos assume grande importância 
rara o seu êxito no futuro e, con
seqüentemente. rara o êxito da 
própria universidade . No nosso 
sistema tradicional, que desco
nhece a flexibilidade de currí
culo. o problema não existiria. 
Todavia, a criação da Escola 
Brasileira de Administração PÚ
blica da Fundação Getúlio Var
gas introduziu também entre nós 
a prática salutar de se dar ao 
aluno certo direito de escolha em 
relação a algumas cadeiras. O 
problema do aconselhamento do 
aluno para o exercício dessa fa
culdade de escolha passou, poia, 
a existir entre nós e terá de ser 
objeto ele cuidado onde quer que 
a orientação da Fundação Getú
lio Vargas fôr tomada como mo
dêlo. Aí estará, aliás, uma opor-

tunidade para que os nossos pro
fessôres ~ossam demonstrar suas 
qualidades como líderes no melO 
acadêmico, pois sôbre seus om
bros recairá a responsabilidade 
de guiar aquêles que desejam 
contribuir mais eficaz e cons
cienciosamente para o aperfei
çoamento ele nossa máquina ad
ministrativa. E' de prever-se que 
novos aspectos das relações do 
professor com o aluno e com a 
própria universidade venham a 
surgir então, por isso que. para 
bem aconselhar o aluno na es
colha e execução de seu progra
ma de estudos, o professor pre
cisará de manter com êle um 
contato muito maior do que lhe 
é exigido pelo sistema atual. 

Outro aspecto do problema de 
seleção de estudantes para os 
curios de Administração Pública 
no Brasil resultará do fato de 
que a maioria dêsses estudantes, 
pelo menos nos primeiros anos 
de funcionamento do curso, sc
rão funcionários públicos que 
espontâneamente se matricula
ram ou que foram comissionados 
por suas respectivas repartições 
para fazer o curso. X o último 
caso, especialmente, ~rá preci
so que a seleção do aluno seja 
feita com o maior cuidado, de 
modo a evitar. na seleção, o pre-
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domínio, do ponto de vista ou 
dos interêsses da repartição sô
bre os requisitos da escola ou do 
curso. Far-se-á ainda necessá
rio que a orientação do aluno
funcionário se revista de cuida
dos especiais, de maneira a po
der condicionar o estudante a 
compreender a transição, por vê
zes drástica. entre nossos con
ceitos tradicionais de administra
çã., e a noya filosofia adminis
trati ,"a que certamente caracte
rizará o ensino das novas esco
las. 

Colocação para o estudante 

o problema mais sério com 
relação ao estudante de admi
nistração pública é, entretanto, 
o ql1!': diz respeito à limitação 
que sofre o preparo acadêmico 
para o sen'iço público como ga
rantia cle uma carreira. Em con
traste com os demais cursos pro
fissionais, um diploma em admi-

nistração pública não tornará o 
seu possuidor membro de uma 
profissão, pois o grau não lhe 
conferirá direito a colocação no 
serviço público. Torna-se, pois, 
absolutamente indispensável que 
as universidades e o govêrno co
operem para a formulação de um 
programa de colocação por meio 
do qual possa o estudante, <ie
pois de formado, encontrar em
prêgo no único lugar onde êle 
poderá geralmente fazer carreira 
- o serviço público. No Brasil 
o problema seria grandemente 
simplificado se a lei e a prática 
introduzissem, de fato, o sistema 
do mérito na nossa administra
ção púhlica. Os concursos po
deriam ir gradativamente res
saltando a importância dos co
nhecimentos sistemáticos de ad
ministração como elemento de 
seleção dos candidatos, oferecen
do, assim, maiores oportunida
des aos diplomados na matéria. 



v - PROGRAMA 

Limitamo-nos, até agora, a 
discutir o porquê, o ollde, o quem 
e o quando do ensino da admi
nistração pública. E' tempo, 
agora, de investigarmos o quê 
e o quanto. 

Situação atual 

Um estudo dos programas de 
administração pública atualmen
te em vigor nas vinte ou trinta 
maiores universidades norte
americanas confirmaria as con
clusões quanto às idéias funda
mentais e às tendências revela
das pela pesquisa feita por 
GRAHAl\I em 1941 (9). O ad
vento da segunda grande guerra 
como que paralisou o desenvol
vimento do ensino da adminis
tração pública nos Estados Uni
dos, de modo que poucas mu
danças ocorreram desde aquêle 
tempo. 

(9) Ibid., parte 11. 

Quanto aos objetivos que têm 
em vista, os programas de admi
nistração pública das universida
des norte-americanas podem ser 
classificados em quatro tipos. 
Em primeiro lugar, há as uni
versidades cujos programas bus
cam preparar o aluno para in
gressar no serviço público, mas 
dando-lhe uma educação de na
tureza mais geral do que espe
cializada. A êste grupo perten
cem as universidades de Har
vard, Cincinnati, Syracusa e 
~finnesota. Em segundo lugar, 
há as instituições que se preo
cupam mais com o preparo de 
alunos que já são funcionários e 
cujos programas de ensino pro
curam atender às necessidades 
das agências governamentais si
tuadas na região. O melhor 
exemplo desta orientação é da
do pela Universidade de Wayne 
e pelos cursos conjuntos das uni-
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yersidades de Syracusa e X ova 
Y ürk em AJhan)' . Vêm em ter
ceiro lugar aquelas universida
des f111e atingiram certo equilí-
1)1:0 entre ao; duas orientaç(jes 
a11 teriofl' s, dando igual ênfase a 
cada tipo de programa. Tal é o 
caso da C!li \'ersidade da Cali
fórnia elo Sul, em Los Ângeles, 
ela Clliyersiclade Americana, em 
\\'ashington, e das universida
des ele Alabama, ::\Iichigan e N 0-

ya Y ork. Por último, vem a 
maioria elas universidades que 
of-:recem cursos de administra
ção pública e que limitam o seu 
número a algumas cadeiras de 
natureza geral. As universida
des de Colúmbia, Yale, Chicago, 
\Visconsin e Califórnia são os 
exemplos mais notáveis. Con
yém notar que, desde a publi
cação elo livro de GRAHAM, as 
únicas universidades que muda
ram a orientação de seus pro
gramas de administração pública 
foram as da Califórnia do Sul, 
a Americana e a de Nova Y ork. 
Estas passaram, desde então, a 
é ar maior atenção à preparação 
de futuros administradores, des
tacando-se hoje pelo equilíbrio 
que apresentam seus programas 
sob êsse aspecto. 

Classificação das matérias 

Como podell1()~, agora, clas
sificar as difere1ltes caeleiras e 
os difcn.'ntes cur~U:i que c01l~ti
tuem um currículo de admillis
tração púhlica ou que são consi
derados necessários à prepara
ção para o sen'iço público? A 
orientação seguida pela maioria 
das Ulli \'ersidades norte-america
nas su!!ere uma classificação em 
quatro ~ categorias: cadeiras bá
sicas, cadeiras auxiliares ou ins
trumentais. cadeiras principais e 
cadeiras especializadas. 

a) Cadeiras básicas. A in
tegração da administração pú
blica nas demais ciências sociais 
e sua posição como uma das ci
ências políticas requerem um co
nhecimento básico dessas disci
plinas, sem o qua! o estudante 
dificilmente poderá compreender 
as múltiplas relações que exis
tem entre elas e a administra
ção pública. Assim, as cadeiras 
básicas ideais seriam: Antropo
logia Cultural, Psicologia So
cial, Sociologia, Economia Polí
tica, Teoria Geral do Estado, Di
reito Constitucional, Direito Ad
ministrativo e Govêrno Nacio
nal (federal. estadual e municí
paI). Nesse f'stágio da prepara
ção do aluno tal\'E'z coubessem, 
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ainda, a cadeira de Relações Hu
manas e a de Introdução à Ad
ministração Pública. 

b) Cadeiras auxiliares. Con
tabilidade Pública e Estatística 
são quase que invariàvelmente 
consideradas como disciplinas 
instrumentais para o estudante 
de administração pública. Nessa 
classificação poder-se-ia também 
incluir a cadeira de Bibliografia 
e Métodos de Pesquisa. Nos paí
ses de fala não-inglêsa, um bom 
conhecimento de inglês será cer
tamente valiosíssimo instrumen
to de estudo que permitirá ao 
aluno familiarizar-se com a me
lhor literatura em matéria de ad
ministração. 

c) Cadeiras principais. A 
identificação das cadeiras prin
cipais é a matéria mais contro
vertida na discussão dos progra
mas de administração pública. 
As opiniões variam entre extre
mos acentuados. Ora as diver
gências decorrem do conceito 
geral que se tem da administra
ção pública como disciplina e 
conseqüentemente da possibili
dade de seu ensino e do lugar 
onde deve ser ensinada, ora de
correm da distinção entre cadei
ras auxiliares, principais e es
pecializadas. A Littaiter Gra
duate School of Public Adminis-

lration da Vniversidade de Har
vard, por exemplo, restringe seu 
ensino a cursos de níyel elevado 
sôbre questões de alta política 
administrativa, não se preocu
pando, pois, com o ensino das 
técnicas administrativas propria
mente ditas. Tal orientação re
vela claramente o desejo de su
bordinar o estudo da adminis
tração pública ao ponto de vista 
das demais ciências políticas. 

Pondo-se de lado as intermi
ná,"eis discussões em que o ter
reno é fértil e tendo em vista a 
prática mais comum na maioria 
das universidades norte-america
nas que mantêm programas de
senvolvidos de administração 
pública, podem-se considerar as 
seguintes como sendo as cadei
ras principais, por excelência: 
Organização; A.dministração e 
Direção; Administração Finan
ceira; Administração do Pessoal; 
Relações Públicas e Supervisão. 

d) Cursos especializados. 
Da complexidade crescente das 
atividades goyernamentais re
sulta uma grande variedade de 
campos de especialização para o 
administrador público, muitos 
dos quais tão vastos e de si tão 
complexos que têm merecido 
consideração especial da parte 



44 CADERNOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

de muitas uniyersidades dos Es
tados Cnirlos. X aquele país são 
já tradicionais os curso~ espe
ciais de Administrac;ão Policial, 
Administração de Corpo de 
Bombeiros, de Saúde Pública, de 
Obras Públicas e cle Planeja
mento -:\r unicipal. Além dêsses 
setores da atividade administra
tino outros há que são estuda
dos nas Ul1Í"ersidades, tais como 
Transportes Públicos, Assistên
CIa Social, Administração insti
tucional (Hospitais, Asilos, Co
lônias Correcionais, etc.). Ad
ministração de :\rquiyos e Pla
nejamento e Análise Administra
th·a. 

Tendo em vista o caso parti
cular do Brasil, cl~\"e-se acres
centar à lista um curso cle Ad
ministração Autárquica, talvez 
com subespecializações em Ad
ministração da Previdência So
cial, de Autarquias Industriais, 
etc. 

o currículo ideal 

O currículo ideal de uma es
cola de Administração Pública 
deve, pois, consistir das cadei
ras básicas, das auxiliares, das 
principais e mais do campo de 
especialização. Todavia, no ca-

::0 ele o aluno não querer especia
lizar-se, as disciplinas principais 
podem ser desel1\"olvidas de mo
do a permitir uma visão mais 
ampla ela administração pública, 
o que pode ser conseguido com 
estudos de Administração Com
parada, Teoria Administrativa e 
Aspectos Políticos da Admini>
trac;ão. 

~sse currículo poderá ser co
herto em quatro anos. As disci
plinas básicas e as auxiliares 
ocuparIam os dois primeiros 
anos, as principais. o terceiro, e 
os estudos especializados, o 
quarto. 

1\' os Estados "Unidos são múl
tiplas as dificuldades para a rea
lização dêsse plano ideal, mas 
quase tôdas dizem respeito às 
cadeiras básicas, pois raramente 
acontece que os estudos prévios 
do aluno que se decide a estu
dar administração pública te
nham abrangido aquelas discipli
nas. Para evitar tal dificuldade 
faz-se mister que o aluno se de
cida bastante cedo e que igual
mente cedo comece o trabalho 
de orientação dos conselheiros 
acadêmicos. Também dêsse 
aconselhamento depende a esco
lha acertada do ponto em que 
déve começar o aluno que já 
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tenha cursado algumas das ca
c;eiras básicas ou auxiliares. 

o problema do currículo 
ideal no Brasil 

A execução do currículo ideal 
acima exposto dentro da estru
tura atual do nosso sistema uni
versitário, com a criação apenas 
das cadeiras principais e espe
cializadas, é pràticamente impos
sível. Por um lado, será difi
cílimo encontrar alunos que já 
tenham cursado mais da metade 
das cadeiras básicas, não impor
ta o diploma de que sejam por
tadores. Aliás, só os diplomados 
em Direito, em Ciências Eco
nômicas e em Ciências Políticas 
e Sociais teriam aquela metade. 
Por outro lado, a inflexibilidade 
de currículo adotada por nossas 
universidades não permite ao es
tudante freqüentar aquelas ca
deiras nas diferentes escolas em 
que são ministradas, isto é, não 
lhe permite organizar um pro
grama de estudos em base inter
departamental ou interescolar, 
como acontece na Europa e nos 
Estados Unidos. 

A solução será, pois, a cria
ção de uma escola ou pelo me
nos um curso próprio de admi
nistração pública, onde o currí-

culo pudesse ser integralmente 
executado. A criação de uma 
escola autônoma de administra
ção púhlica nas nossas universi
dades é aspiração legítima, além 
de altamente desejável. Entre
tanto, talvez seja mais viável co
meçar-se pelo acréscimo de um 
curso de administração pública 
nas faculdades de Ciências Eco
nômicas que é, de tôdas, a que 
conta com o maior número de 
cadeiras básicas e auxiliares: 
Psicologia, Sociologia, Economia 
Política, Direito Administrativo, 
Instituições de Direito Público, 
Contabilidade Pública e Estatís
tica. Dêsse modo será possível 
evitar-se a duplicação dessas ca
deiras, bastando, para isso, que 
se permita ao aluno de adminis
tração pública freqüentá-las nos 
outros cursos da própria Facul
dade de Ciências Econômicas. 

Embora haja um currículo 
ideal para o ensino da adminis
tração pública, é preciso convir 
em que não se podem rejeitar 
outros menos perfeitos. A rea
lidade brasileira deve ser levada 
em conta, ainda que se tenha 
sempre em mira a solução ideal. 
Essa realidade nos ensina que 
qualquer progresso nesse setor 
é altamente significativo. 
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Inclusão da administração 
pública nos diversos cursos 

universitários 

Volvamos, agora, a um pro
blema universal. Desde que se 
recruta vasto número de admi
nistradores dentre os profissio
nais liberais e desde que rara
mente essas pessoas recebem 
qualquer treinamento prévio em 
administração pública antes de 
ingressarem no serviço público, 
por que não incluir um curso 
fundamental de administração 
pública no currículo de cada eil
cola superior? Até quando de
verá o serviço público tolerar a 
ignorância quase absoluta dos 
princípios fundamentais de ad
ministração pública por parte 
dos profissionais liberais que 
nêle procuram ingressar, geral
mente para assumir posições ad
ministrativas de responsabilida
de? Por que aceitar a teoria de 
que o grau de engenheiro, ou 
advogado, ou médico, ou eco
nomista, ou farmacêutico, ou 
dentista, ou profe~or qualifica 
automàticamente o seu portador 

para exercer funções administra
tivas no serviço público? 

Esta é uma dessas coisas que 
só encontram explicação na tra
dição e na rotina, na teimosia e 
no preconceito. Entretanto, a 
necessidade de se corrigir tal si
tuação se torna mais premente 
à medida que cresce o número 
de profissionais liberais que são 
chamados para postos adminis
trativos no serviço público. 

Além de servir ao fim espe
cífico de preparar o futuro ad
ministrador, a inclusão de uma 
cadeira de fundamentos de ad
ministração pública no currículo 
das escolas superiores seria ain
da importante fator de educação 
cívica. Através dela uma visão 
mais completa do processo go
vernamental seria oferecida ao 
estudante cujos conhecimentos 
da operação cotidiana do govêr
no fôssem falhos ou incompletos. 

No Brasil, é grande a atração 
do serviço público como carreira 
ou pelo menos como emprêgo 
para os profissionais liberais. Só 
isso basta para justificar a su
gestão. 
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Posição da administração 
municipal 

Na enumeração que acima fi
zemos dos cursos que compõem 
um currículo de administração 
pública omitimos, propositada
mente, a administração munici
pal dentre os cursos especializa
dos. Assim fizemos porque con
sideramos a administração mu
nicipal mais como uma área de 
conhecimentos gerais em certo 
nível da administração pública 
- o do govêrno local - do que 
como um campo de especializa
ção propriamente dito. Dificil
mente poderá o administrador 
municipal considerar-se um es
pecialista no sentido de que se 
reveste a palavra em face da 
classificação acima. Os proble
mas administrativos que tem de 
enfrentar cotidianamente não 
pertencem a uma só especialida
de ou a um só setor administra
tivo, como obras públicas, saúde 

pública, planejamento municipal, 
polícia, bombeiros, pessoal, ad
ministração financeira, análise 
e planejamento administrativos, 
mas pertencem conjuntamente a 
tôdas essas áreas e a outras ain
da sôbre as quais também re
caiam as atividades do govêrno 
local. O administrador munici
pal deve, pois, possuir conheci
mentos gerais de administração 
pública para poder coordenar o 
trabalho dos diferentes especia
listas que lhe estão subordina
dos. Aliás, outra não é a orien
tação do plano de gerente de ci
dade nos Estados Unidos. 

Entretanto, se do ponto de 
vista da prática administrativa 
é difícil considerar-se a adminis
tração municipal uma especiali
zação no mesmo sentido em que 
se considera a administração de 
obras públicas, de saúde pública 
ou do planejamento municipal, 
do ponto de vista da preparação 
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acadêmica de administradorc:, 
l11utllClpais, o problema é mD 

tanto diferente. ~ ada obsta a que 
se organize o currículo dos fu
turos administradores munici
pais de modo a lhes permitir uma 
visão de conjunto da administra
ção pública no nível em que vão 
operar. Isso poderá ser obtido 
eom a inclusão de um curso de 
administração pública no qual 
serão estudados os aspectos ad
ministrativos das diferentes ati
vidades municipais, C01110 saúde 
pública. obras públicas, assisti'~n
cia social. segurança pública. 
etc., não do ponto de vista do 
especialista nesses setores, mas 
do ponto de vista do adminis
trador municipal, que precisa co
nhecer aquêles aspectos para 
melhor coordenar o trabalho dos 
diversos órgãos da administração 
municipal ou para mais fàcil
mente compreender as inter-re
lações dêsses órgãos. 

A administração municipal e 
as universidades 

Em nenhuma outra área ou 
em nenhum outro nível da admi
nistração pública tem sido maior 
a contribuição das universidades 
norte-americanas para o aper-

fciço<1i11ClJto (bs práticas admi
ni~t;-atiyas do que no setur da 
:lcll11ini~t ração l11unicipal. Isso 
;.;e deye i'. i·1tegração das univer
ó'idades na "ida das comunida
c!es onde est;;'o situadas. integra
çito que s~ efetua atrayés dü. co
operação entre a uniyersidadc e 
as diferentes jurisdições de go
yêrno local - cidade, condad'"l 
e dist!-ito~ especiais. Não é de 
admirar, pois. que o progresso 
mais espetacubr verificado na 
administração pública norte-ame
ricana nas últimas oécacbs te
nha sido precisamente nos do
r:,:ni'Js eb éiehl1ini5tração ml1n;~;
P'J. ~:io ~(l:nira, também, o 
grarde alJoio ,me as uniyersida
des recehem dos cidadãos em ge
ral e dos diferentes grupos lo
caIs. 

Eis um setor em que as nos
,as tlniyersioades podem melho
rar, tornando-se mais atentas às 
l1'C'cessidades e aos problemas da 
cidade e da região em que es
tão situadas e passando a exer
cer 11m papel mais ativo, mais 
diniillJico, na vida local - inte
grando-se, enfim, nessa vida. 
Várias avenidas poderão condu
zir a êsse objetivo. Nenhuma, 
entretanto, oferece maiores pos
sibilidades do que a da prepa-



CURSO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 49 

ração para o serviço público -
municipal, estadual e federal. A 
Universidade Americana, em 
\Vashington, oferece diversos 
cursos em arquivologia, em pro
blemas da administração federal, 
em problemas específicos da ad
ministração das fôrças armadas 
e em vários outros setores de 
atividades locais da imensa má
quina administrativa do gm"êrno 
federal. Da mesma forma, a Uni
versidade de \\Tayne, em De
troit, e a da Califórnia do Sul, 
em Los Ãngeles, mantêm deze
nas de cursos de administração 
local para atender às necessida
des dos inúmeros governos mu
nicipais situados naquelas duas 
áreas metropolitanas. Assim vá
rias outras uniyersidades igual
mente procuram integrar-se na 
vida da comunidade, inclusive 
por meio do estudo e da solu
ção de sel~S pro1Jkmas de go
verno. 

Sugestão para o Brasil 

o primeiro passo para o es
treitamento das relações entre 
nossas universidades e as comu
nidades onde estão situadas po
deria consistir na criação de um 
Centro de Pesquisas ~Iunicipais 

ligado à universidade e na inclu
são de uma cadeira de Introdu
ção à Administração Pública no 
currículo de cada um dos cur
sos universitários. O Centro 
funcionaria como órgão de pes
quisa dos problemas governa
ll1entai~ e administrativos da re
gião, à maneira do que fazem 
instituições semelhantes nas uni
versidades dos Estados Unidos 
e de outros países. O fato de a 
maioria das nossas universida
eles serem instituições do govêr
no federal justifica mais ainda 
a sugestão, pois a ação do Cen
tro de Pesquisas Municipais es
taria perfeitamente dentro da 
política municipalista da Carta 
Federal de 1946. Essa política, 
que visa o soerguimento da vida 
municipal brasileira, inclusive 
mediante o auxílio direto do go
vêrno federal, encontraria nas 
ati\"idades dos referidos centros 
,"alioso instrumento para sua 
cÍeti\"ação, pois os estudos rea
lizados poderiam servir como 
h:l~e segura para os programas 
cle assistência aos municípios, 
([!ler do gm"êrno federal, quer 
dos governos estaduais. 
O~ centros poderiam ainda co

operar com os departamentos 
estaduais de assistência técnica 
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aos municípios no setor de trei
namento de funcionários muni
cipais, mediante um convênio 
para o treinamento do pessoal 
das prefeituras em cursos espe-

ciais de administração municipal 
anexos aos centros. 

Aí fica a idéia para debate 
por aquêles que se interessam 
pelos problemas municipais. 
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