
APRESF,XTAÇAO 

ROSCOE :'fARTI:\ é UI/I cientista socid norte-americano muito 
conhecido do p/iblico brasileiro interessado em assuntos adminis
trativos. V árias de seus ensaios mais recentes - escritos, aliás, no 
Brasil, - acham-se publicados cm língua portuguêsa, alguns pela 
Flt/ldaçilo Getúlio Vargas, outros pela Reyista do Seryiço Público. 
sob a for1l1a de artigos e separatas. 

A Escola Brasileira de Ad1l1iilistraçào P/í'ilica, para a qual 
( a pedido da qual eSCre7'el{ todos os trabalhos até agora publicados 
('1n português, coligill di7'ersos dN!'s, algulls inéditos. para COIIIpOl' 
11m livro, que está e1/1 pretaraçilo. Três d(~ss,'S ensaios 7'iriio Ú 

11/::: alltecipadamente, na série Cadernos cle Administração Pública. 
Silo êles: A Ambiência da Administração Pública, Comunicaçãc
Administrativas e Administração Comparada. Justifica-se tal pro
cedimento: os ensaios em questilo 7'ersam matéria de ÍI/tcrêss!' ime
diato para os cursos da E.B.A.P. 

Na presente monografia, o autor apresenta a matéria de forma 
realística, peculiar aos seus trabalhos. ROSCOE :\IARTIN é um dos 
que, com DBIOCK, GACSS, ApPLEBY e outros, forma a moderna 
corrente renm'adora que desconfia de algl/Ils dos princípios do cha
mado scientific management, procurando rc'Z'er e transportar a 11111 

plano pragmático o acen'o de cOllhecimelltos acumulado sôbre a 
lIwtéria nas últimas décadas - frllto de pesquisas de grande utili
dade, 1/Ias nem sempre sistematizadas. 

Em seu pais, ROSCOE 1IARTIN já ocupou Ilumerosos cargos de 
destaque nos meios universitários. E' diretor do Departamento de 
Ciência Política da Ma.t'7.('ell Schoúl of Public Administration and 
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Citi:;"IlShip, pertellcente à Universidade de Siracusa. Antes, dirigiu 
vários departamelltos culturais de outras instituições, entre êles o de 
Ciência Política, o de Teoria Política e o Bureau de Administração 
P!íblica da. Universidade de Alabama. 

Ao tempo em que claborou o presente ensaio, o autor estava 
ministrando 11m curso pilôto que a Fundação Getúlio Vargas rea
lizou, em fills de 1951, sob os auspícios conjuntos das Nações Uni
das e do Govêrno brasileiro. Nesse curso, o PROF. ROSCOE MARTIN 

foi responsá7.'e1 pela cadeira. de Introdução à Administração Pública. 
A linha mestra adotada no ensino dessa disciPlina consistiu em 
er>Ídenciar a influência do meio 1IOS fatos, e os procedimentos e 
tendências da administração, em cad.a país, em cada instituição 
governa111 e11 tal, em cada nível administrativo. 

E' dêste aspecto particular que trata o presente Caderno. O 
autor procura salientar a urgente necessidade de se levar mais em 
conta o elemento humano, de se considerar a máquina administra
tiva como 11m todo orgânico formado de células vivas, de sêres, que 
trazem para o trabalho de todo dia as experiências particulares de 
sllas vidas privadas, os seus hábitos, as sitas condutas, os seus inte
rêsses e as suas reações individllais típicas, tudo isso influindo para 
que se constitua uma ambiência particular, em que se processam 
as ações administrativas. Estas, portanto, não podem nem devem 
ser consideradas in abstracto, C0l110 também in abstracto nã{) se 
deve est1ldar o humano, pois que o homem não é uma abstração, 
não é um elemento fixo, nem típico, nem inerte, passível de mani
pular-se estritamente de acôrdo com as conveniências ou ao sabor 
dos interêsses da administração. 

Além do citado clima de reações e relações pessoais, decorrente 
das manifestações dos indivíduos, o autor examina 01ltros elementos 
atnbienciais. Estuda o meio físico e os padrões de organização, 
aquêles e êstes também de grande influência na marcha das ativi
dades administrativas. E afinal realça as suas conclusões, corpori
ficando-as em exemPlos extraídos do próprio ambiente administra
tivo brasileiro, que obsen'olt e analisou durante sua permanência 
em nosso país. 



Ademais de: suas .:irtlldes COII/O trabalho illforlllatiz'o e COII!U 

discussão de temas de grallde atualidade, o presellte ellsaio equivale 
a um 'verdadeiro grito de guerra contra o excesso dI' tl'oris1110 arti
ficial, que durante 11111itos alias '('em constituindo a arclla estéril, 
e/tl que numerosos autores se agitam. 

Assim, espera a E.B 00-1. .P. que êste Caderno ronstitua, para 
os estlldiosos brasilciros de adlJlinistraçào pl;blica, /tI/I prt'cioso 
e.rem.plo de C01ll0 se pode rOlldll:::ir rom objcti7'idadc a análise dos 
fatos e dos problemas administrl1ti,'os, à lll::: dos critérios intelectuais 
do 'método científico. 

Rio de Janeiro, setelllbro de 1955. 

BENEDICTO SILY'\ 
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LER E ANOTAR 

O leitor avisado lê sempre de lápis ou caneta em pu
nho, sublinhando, destacando, registrando, comentando o que 
lhe parece digno de atenção ou crítica. 

A fim de criar ou estimular nos leitores o hábito inteli
gente da leitura anotada, os Cadernos de Administração PÚ
blica contêm, na parte final, quatro ou mais páginas em 
branco, especialmente destinadas a recolher as anotações de 
cada leitor. 

~sse hábito capitaliza o esfôrço do leitor e estimula o 
processo de fixação, no cabedal de conhecimentos de uda 
um, das coisas lidas e anotadas. 

Se ainda não o cultiva, por que não começar agora, neste 
Caderno? 
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A AMBItNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA 

I - INTRODUÇÃO 

Até há poucos anos, era cos
tume generalizado, como infeliz
mente ainda ocorre em alguns 
setores, conceber a administra
ção púhlica em têrmos mecani
cistas. A. administração seria, 
assim, uma questão, em grande 
parte, de estrutura e normas de 
funcionamento e consistiria no 
manejo de homens e materiais. 
cujos complexos problemas se 
renderiam prontamente àqueles 
que conhecessem o segrêdo das 
fórmulas básicas da administra
ção científica. "Tome duas por
ções de FREDERIC \V. TAYLOR", 

dizia a receita, "adicione-lhes 
duas porções de HENRY F A YOL 

e uma de L. L:RWICK, agite bem 

e beba até a última gôta." Essa 
tisana era recomendada para 
qualquer mal administrativo que 
pudesse ser descoberto, sendo a 
cura considerada certa na maio
ria dos casos. 

Observamos alhures que os 
prillcípios da administração cien
tifica têm perdido, ultimamente, 
para o estudioso da administra
ção pública, um pouco de sua 
magia (1). A admini~tração é 
hoje largamente considerada, ca
da "ez menos, C01110 uma ques
tão de gráficos e organogramas 
ou de engrenagens e roldanas e, 
cada vez mais, como um em
preendimento que envolve as ati
vidades púhlicas - múltiplas e 

(1) Veja-se o artigo "Da Natureza da Administração Pública", 
in Revista. do Serviço Público, Ano XIV, voI. IV, n.O 3 (dezembro 
1951), págs. 64 a 72. 
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de longO! akalll'r "- dfl~ ~êl't'~ 
humanos, com tudo () que isso 
implica. Cma das conseqüências 
disso l' passar a administração 
a ser cunsiderada muito mais do 
que simples gerência, como ou
trora se postulava insistentemen
te. Outra conseqüência é que a 
administração não caberá nos es
treitos limites que lhe foram pro
postos pelo movimento de orga
lIização científica. Outra, ainda, 
é que as noções doutrinárias de 
que resultará a ejici(;l1cia no ser
"iço púhlico de"cl11 ceder lugar 
ou, pelo m~1l0S, modificar-se, e111 
face da urgente lleces~idade d(' 
le"ar em conta o as/,eclo h/l11lOll0 
d;~ administração pública. 

c\finaI. uma quarta conse
qüência dessa maneira de enca
rar a a(lministração nos le\'a a 
ter em conta a importância do 
fator 011lhi(;I1Cio. A administra
ção, diz-se com freqüência, não 
pode ser estudada significatiya
mente (obsen"ada, analisada, do
cumentada) senão em têrmos da 
atmosfera em que ,"iye. LCTIIER 
GCLICK refere-se à " ... com
plexa e mal compreendida inter-

(lependência de fatôres sociais, 
econômicos, políticos, mílitares e 
mesmo climáticos e pessoais ... " 
que exerceram influência no 
comportamento da administra
ção nos Estados Unidos durante 
a Segunda Guerra Mundial (2). 
E;,sa citação evoca o truísmo de 
qne a administração não opera 
110 yácuo, mas afeta tudo que a 
cerca e por tudo é afetada. A 
amhiência cla administração pú
blica, como a entende êste tra
halho. pode ser analisada de três 
;'l11gulos diferentes. Há a consi
derar. primeiro, aquêles fatôres 
que "ão de caráter natural ou 
iisico, dizcndo respeito, por isso, 
à geografia, rccursos naturais e 
estilo de yida do povo. JOHN 

GAl"S tomou às ciências bioló
gicas a palana ecologia para de
signar essa categoria de influên
cias (3). Em segundo lugar, te
mos a estrutura constitucional ou 
(lE. goyêrno dentro da qual a ad
ministração opera. Finalmente, 
há, dentro da máquina adminis
tratiya, a trama complexa e sub
terrânea de relações individuais, 

(2) Administrative Rellectioll1!, 1/"0111 World War 11 (Univer
sity, Alabama, 1948), pág. 15. 

(3) Veja-se o capo I das suas Rellections on Public Adminis
t ration (University, Alabama, 1947). 
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que veio, recentemente, a ser 
chamada de orgal/i:::ação il/for
n,al. É objetivo dêste ensaio ana
lisar cada uma dessas categorias, 

a íim ue contribuir para a com
preensão dos fatôres ambientes 
que at::tam a administração pú
blica. 

"Cada Cl-peração düerente na leitura exige um novo passo 
no pensamento. e, assim, as notas feitas nos vários estágios 
dêste processo exprimem a variedade de atos intelectuais 
realizados. Se uma peswa procura apreender a estrutura de 
um livro, pode fazer várias tentativas de resumo de suas 
partes principais, antes de contentar-se com a apreensão do 
todo. Resumos esquemáticos e diagramas de todos os tipos 
são úteis para separar os pontos principais dOf; secundários 
ou tangenciais. Quem pode e quer marcar tLm livro deve 
sublinhar as palavras e sentenças importantes, à medida em 
que forem surgindo. Mais do que isso, deve anotar as mu
danças de significado, enumerando as páginas em que as 
palavras importantes são usadas, sucessivamente, em sentidos 
diferentes. Se o autor parece contradizer-se, deve fazer-se 
alguma anotação nos lugares em que essas inconseqüências 
ocorrem, marcando o contexto para possíveis indicações de 
ser a contradição apenas aparente." 

MORTIMER J. ADLER, A Arte de Ler 



11 - A ECOLOGIA DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA 

Dos fatôres ecológicos, os de 
natureza geográfica são talvez 
os mais óbvios, visto como cs
tão, certamente, entre os mais 
importantes. Quem não terá pon
derado a significação da topogra
fia e, principalmente, das mon
tanhas, para os governos? (-1- ) 
N o Brasil, o sistema orográfico 
é extremamente importante, vis
to como constitui verdadeira 
muralha que separa a estreita 
faixa litorânea do vasto interior. 
É evident~ a influência dessa 
condição geográfica sôbre fatô
res tais como os transportes e 
as comunicações, e, conseqüen
temente, sôbre o problema do 

amálgama administrativo do país. 
As montanhas têm, porém, ou
tro efeito administrativo lógico: 
fazcm com que os grand~s rios, 
em longos trechos, corram para 
o intcrior e não para o mar, o 
que afeta o abasteci:llcnto de 
água às grandes cidades situadas 
no litoral, principalmente o Rio 
ele Janeiro. Não se pode ignorar 
3. influência dêsse fato sôbre a 
saúde, no que concerne, por 
exemplo, a problemas básicos co
mo os da medicina sanitária. 

Um segundo fator geográfico 
de significação fundamental é re
presentado pelas grandes distân
cias que têm ele ser vencidas. Um 

(4) Se, por um lado, os problemas da administração pública 
podem ser estudados em têrmos gerais, por outro, uma análise dos 
fatôres ecológicos muito lucrará com referências específicas. Daí 
o haver o autor relacionado esta parte do ensaio, o mais possível, 
com o Brasil, usando ilustrações da sua história e sistemas social e 
econômico, sempre que oportuno. E' óbvio, entretanto, que o que se 
diz do Brasil se aplicará, com diferença de acento e de exemplos, a 
qualquer outro país. 
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país como a Suíça é uma unidade 
compacta, não obstante a exis
tência de grandes barreiras na
t~l:'ais, porque ali as distâncias 
"ão fàcilmente transpostas. O 
Brasil, ao contrário, é U111 país 
de proporções continentais e a 
combinação de grandes distân
cias com outros fatôres físicos 
exerce poderosa infl,lência sô
bre o .~éU sistema administrativo. 
Tem sido assinalado que a colo
nização, tal como se pratica aqui, 
estabelece grupos populacionais 
segregados, uns dos outros, por 
grandes extensões de terra des
povoada; que as próprias capi
tais dos Estados se encontram 
em tal situação; e que a conse
qüência, ou uma das conseqüên
cias disso, é um alto sentido de 
regionali5mo (5). i\ a linguagem 
administratiya, isso significa que 
há forte resistência local ao po
der central e que o sistema fe
derativo brasileiro se defronta 
C0111 problemas não experim:-nta
elos, geralmente, pelos demais 
países da .-\mérica Latina. A cha
mada Revolução Constituciona
lista de 1932 é muito recente para 
comportar exame mais profundo, 

ainda que deva ser notado que 
ela não estava alheia ao proble
ma húsico do federalismo. Deve 
também s:-r observado que a po
sição central de São Paulo, com 
Estados menores ou mais pobres 
por todos os lados, é a melhor 
garantia contra o êxito de um 
eventual movimento separatista 
110 futuro. 

Outras considerações geográfi
cas que devem ser mencionadas, 
mesmo num ligeiro estudo, são 
o clima, os rios e as florestas. 
T ôda a perspectiva do Brasil so
fre a influência do clima tropi
cal e subtropical que predomina 
em grande parte de seu territó
rio. Quem quiser um exemplo 
e:'Iycífico da relação entre o cli
ma e a administração não pre
cisa ir muito longe. Basta recor
rer à imprensa diária que regis
tra as críticas condições do N or
deste flagelado pela sêca, com o 
povo dependendo do govêrno pa
ra a sua snhsistência. Mencio
naram-se já os grandes rios do 
país, que são um dos principais 
meios de transport@ e comunica
ção e, por isso, um dos princi
pais fatôres da coesão do país, 

(5) PRESTON E. JAMES, "Forces for Union a:ld Disunion in 
BrazU", The Jou/"Ilal of Gfography, vol. XXXVII, n.o 7 (outubro, 
1939), págs. 260 a 266. 
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ofere<:endo potencialmente. ainda, 
a energia elétrica de que tanto 
depende o progresso econômico 
da nação. O papel das grandes 
florestas e, na verdade. da flora 
de todo o país é, também, de im
portância fundamental para o go
vêrno. poroue afeta vitalmente 
questões como a do processo de 
colonização. de densidade de po
pulação, de saúde e de nível de 
vida. 

Essas poucas observacães ge
rais vic;am. apenas, a chamar a 
cltf'ndio para a importância dos 
fatôres geoO'ráf;ros no est11do da 
administração. Tôna a ciência da 
geonolítica, aperfeicoada pelos 
alf'mãps, antes e no decorrer da 
ílltima guerra, representa o en
lace entre a geografia e a polí
tica. m11ito embora ohservadores 
comnetentes sustentem. agora, 
que as teorias do DR. H A USHO

FER constituem uma falsificacão 
d(; vernades oue muitos conside
ram fumlamentais. De oualouer 
modo, não é preciso aceitar tô
da!! as doutrinas de geopolítica 
para concluir oue O!! admini!\tra
dores e a admini!!tração muito 
t~m ot1e anrender com o estudo 
da geografia. cu ia influência sô
bre o gm'êrno deve ser sentida 
por todos os lados. 

1..:' m segundo fator e<:oló~ico 
reside nos recursos naturais de 
um país. O comércio internacio
nal brasileiro dependeu, duran
t~ muito tempo, em relevante 
parte, das necessidades mundiais 
ele borracha, e a história do Es
tado do Amazonas e, de modo 
ainda mais dramático, a de sua 
capital pode ser escrita em fun
ção da história dêsse produto. 
O estabelecimento de novas fon
tes produtoras de borracha nas 
1ndias Orientais (borracha essa 
que, por ironia, é de origem bra
sileira) e, mais recentemente, o 
aperfeiçoamento do processo de 
produção de borracha sintética 
libertaram as demais nações de 
sua posição de dependência dos 
seringais do Brasil, com graves 
preiuízos para êsse país no co
mércio internacional. De modo 
similar, a história de Minas Ge
rais é, em boa parte, a história 
da exploração de suas jazidas 
minerais, e, novamente aqui. a 
história de uma cidade, Vila Ri
ca, dramàticamente sintetiza a 
hi5tória do Estado. Relativamen
te aos produtos agrícolas foi o 
açúcar que primeiro caracterizou 
a economia brasileira, seguido do 
algodão e, agora, do café. A nltl
dança do prestígio econômico de 
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um produto para outro reflete
se, internamente, na transferên
cia para o Sul do poder e da in
fluência do Xordeste e, mais es
pecificamente, no progresso es
petacular de São Paulo. Hoje, 
dá-se importância ao desenvol
vimento dos enormes recursos 
em minérios de ferro que o país 
possui, demonstrando Volta Re
donda, de maneira impressionan
te, as possibilidades nesse domí
nio. Em perspectiva imediata es-
60 as importantes exploraçües 
de petróleo, desde que, apesar da 
produção de óleo ser ainda in
significante. há abundante prova 
de que são vastos os depósitos 
dêsse material existentes no país. 
Dos recursos básicos que possi
bilitaram a outras nações desen
volver um sistema industrial po
deroso e equilibrado, o Brasil pa
rece necessitar, apenas, cle car
vão em quantidade suficiente. 
Tudo indica, porém, que o país 
entrou num período de substan
cial progresso industrial (6). 

Pouca gente duvidará de que 
isso seja henéfico para o Brasil 
e seu povo. Por mais de trezen-

tos anos, a nação brasileira ser
viu de colônia à sua mãe pátria 
e, por mais de cem. viveu mer
gulhada num tremedal de idéias 
coloniais. Só de uns cinqüenta 
anos para c'l, por conseguinte, 
ousou o país pensar seriamente 
em aproveitar o seu potencial in
terno e conquistar o prestígio in
ternacional a que seus recursos 
lhe dão indiscutí\·el direito. Con
tudo, sua emergência no campo 
(la economia industrial porá o 
Pll\·U hrasileiro em face de pro
blemas inteiramenie nu\"u5. Oie
rece-se a perspectiva cle escolher 
entre a exploraçflO desenireada, 
que o país conheceu tantas vi:
ze~ no passado. e 'I clesenvoh·i
lIlento metódico e controlado. pa
r~'" o qual procura normalmente 
encaminhar-se. X a escolha do ca
minho a seguir e lia busca bem 
snceclida da l:ipótes'.' preferi
da, o papel cio gov0rno será de
cisivo. O ponto crucial é. no en
tanto, expansão se:1l inflação. Os 
problemas de saúde, hem-estar e 
educação. j á agora extremamente 
complexos e sempre e111 ioco, po
derão decuplicar-se. caso a cx-

(6) O relatório da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, apro
vado no Rio de Janeiro em fevereiro de 1949, é altamente instrutivo 
a êsse e outros respeitos. Nêle os problemas econômcios do Bra,:il ~:.) 
tratados de maneira, ao mesmo tempo, realista e otimista. 
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pansão econômica, em perspec
tiva, se transforme no boolll que 
parece inerente a situações dessa 
espécie. Há c\'idência de que as 
altas autoridades governamentais 
têm consciência tanto das vanta
gens, como dos perigos latentes 
dos elementos à mão, e de que 
estão decididamente empenhadas 
na busca de uma fórmula que 
submeta e mantenha sob contrô
]e os fatôres potencialmente ex
plosivos. 

O povo aieta a administração 
em dois importantes sentidos. 
Primeiro, é ao bem-estar do po
vo que a administração dedica 
suas energias: o povo constitui 
o principal objeto do interêsse 
do administrador e, de várias 
maneiras, participa do processo 
da administração. Segundo, o 
povo é elemento fundamental da 
base ecológica da administração 
pública. A sua qualidade, a re
gião onde vive e o seu estilo de 
vida são fatôres que exercem in
fluência decisiva sôbre o papel 
da administração. É êste último 
aspecto do povo em sua relação 
com a administração pública que 
desejo examinar aqui. 

São várias as características 
ecológicas do povo. Pode-se men
cionar, em primeiro lugar, o 

crescimento da população. A 
do Brasil, por exemplo, aumen
tou. constante e ràpidamente, 
!lOS últimos anos. ~sse aumento 
foi de cêrca de 30000 000, em 
1920, para (população estima
da) 55 000 000, em 1952. Isto 
resultou, em parte, do aumento 
anual de cêrca de 2% a mais 
da natalidade sôbre a mortalida
de e, em parte, da imigração. Em 
segundo lugar, pode-se notar a 
distribuição de idades pela po
pulação. O Brasil tem uma alta 
taxa de natalidade, como já 
acentuamos, e se tem, por outro 
lado, um elevado índice de mor
talidade, o resultado líquido é, 
não obstante, uma população jo
vem e em fase de crescimento. 
Outro resultado secundário, mas 
também muito relevante, é a fa
mília numerosa, fenômeno ca
racterístico de um sistema eco
nômico pré-industrial. Um ter
ceiro aspecto da população bra
sileira é a facilidade de movi
mentação, que se reflete no de
créscimo da população de certas 
regiões e no crescimento desor
denado das outras, em virtude de 
n;igrações internas. Ligado à 
migração, aparece, ainda, um 
quarto aspecto - o rápido cres
cimento das cidades, com a alte-
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ração do equilibrio entre a po
pulação rural e urbana e o ad
vento dos problemas das gran
des metrópoles. 

~sses vários aspectos da po
pulação exercem direta e impor
tante influência sôbre a admi
nistração. O crescimento de uma 
população cria forçosamente en
cargos adicionais para todos os 
serviços do govêrno e, quando 
êsse crescimento é extremamente 
rápido, como no caso do Brasil, 
durante vários decênios, tais en
cargos se multiplicam propor
cionalmente. Os problemas re
lativos à saúde e à educação se 
apresentam especialmente difi
ceis, quando a população é jo
vem e aumenta ràpidamente, 
muito embora a importância da
da aos problemas dêsses dois se
tores não diminua a de outros, 
como os de recreação, por exem
plo, que são quase tão sérios 
como os de educação e saúde. 

O tamanho das famílias é fun
damentaI na consideração do 
problema da habitação e torna
se mais importante ainda quan
do a nação se empenha num 
plano de construção, em ritmo 
acelerado, de casas para a po
pulação, como provàvelinente 
acontecerá aqui, em futuro pró-

ximo. É comumente admitido que 
o Brasil necessita de mais gente, 
principalmente em seu vasto in
terior. Não é, contudo, fora de 
propósito observar que os imi
grantes trazem consigo sérios 
problemas de assimilação e ajus
tamento ao sistema econômico e 
social do país, especialmente 
quando chegam subitamente e 
em grande número. As migra
ções internas podem despovoar 
determinadas áreas, que ficam 
com edifícios escolares abando
nados, e, bem assim, estradas e 
outras utilidades públicas sem 
aproveitamento, ao mesmo tem
po que criam, em outras partes, 
necessidades impossíveis de ser 
atendidas. Isso ocorre, de modo 
mais dramático, no desenvolvi
mento dos centros metropolita
nos, onde se tornam, então, crí
ticos os problemas de abasteci
mento de água, de instalações sa
nitárias, de saúde, de habitação, 
de transportes, de regulamenta
ção do tráfego e estacionamento 
e, até mesmo, os problemas bá
sicos relacionados com o poli
ciamento e a proteção contra in 
cêndios. É claro que aqui, como 
talvez t'm nenhuma outra parte, 
as tarefas da administração são 
cruciais. Releva notar que a pro-

31 
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porção cntre a população urbana 
e a rural se relaCIOna <llretamell-
te com o estado de desenvolvi-
lIlemo (:conomlco de um pais e 
y'ue ú crescimento das cmaaes 
L, em veraaae, uma resultante 
tiO auvento de um SIstema m-
uus~nal. ."\ tonna que o <lesen
VOiVllnento uroano e m<lustnal 
a:,:,uuura nao e aetermmaaa de 
aI.leluao, poaenao ser <leClSIVO, 
I.:Olll0nne anrmamos alhures, o 
pal'el ao governo na sua <leter-
1lI1Uaçao. ~V1UltO emuora nennum 
uelliU~l ato ny'ue sansreno com 
LSlC UI eve c lllconClUSIVO trata
UkllW do proolema aa povuJa-
-;au, parece-nos liue ele e suti-
Ou,.\; para sugenr algo soore a 
1:d.lUreL.a aesse prooiellla em re
laça0 a aanul1lstraçao pUDllCa. 

A tecnOlOgia, como um ele-

pIo mais óbvio. a nosso dispor, 
reside no desenvolvimento do 
,"apor como fonte de energia. O 
Brasil é um país tão jovem, do 
ronto de vista industrial, que es
capou das muitas conseqüências. 
boas ou más, da revolução in· 
dustrial do século passado. As
sim, o Brasil não possui um sis
tema fabril com as característi
cas do existente na Inglaterra, 
embora esteja ràpidamente crian
cio um. Outros progressos tec
nológicos, entretanto, encontram 
o país sôfrego por aplicá-los. As
sim, a eletricidade dispõe tanto 
de matéria-prima abundante, sob 
a forma de potencial hidrelétrico, 
C0\110 de um mercado em rápida 
expansão. O motor de combus
tão interna e o seu principal pro
duto, o automó\'el, encontraram, 
igualmente, aceitação geral e comento na eculOgla <la a<lnll111S-
meçam a exercer sua influência traça0 puollca, pode ser consi-
característica sôbre a economia derada sob os pontos de VIsta 
elo país, Kos últimos vinte anos, 

do desenvolVimento material e a aviação tem feito grandes pro-
da adaptação social, para utili- g-ressos, encontrando, no Brasil, 
zarmos uma distinção feita por ~ combinação de um sistema de 
JOHN GAUS (7). No que con-; I transporte relativamente pobre 
cerne à tecnologia física, o exem-:!' I C0111 grandes distâncias a per-

(7) Op. cito Alguma semelhança p~~e s~r encont~ada. ~n~re êste 
trabalho e o do PRQF. GAUS, cuja c1asslÍlcaçao me fOI utIhsslma no 
desenvolvimento das minhas próprias idéias. 
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correr, circunstância essa que 
~arantia, de antemão, o rápido 
emprêgo e a pronta expansão do 
tráfego aéreo. Simultân('amente, 
G aperfeiçoamento do rádio pro
vocou uma rC"'oh:çãu nas comu
nicações, cuntribuindo poderosa
mente para a solução de um dos 
mais graves problemas Cf) país. 

Todos êsses grandes progres
sos tecnológicos, com exceção 
apenas da máquina a vapor e 
da eletricidade, são produtos do 
nosso século, como tal podendo 
considerar-se, para todos os efei
tos práticos, a própria eletrici
dade. É interessante observar que 
o!' países que se encontravam 
mais atrasados, do ponto de vis
ta tecnológico, antes de 1900, são 
os que estão agora em situação 
de progredir mais ràpidamente 
no desenvolvimento de seu sis
tema industrial, visto como não 
se acham entravados por uma 
organização industrial obsoleta e 
podem construí-la livremente, 
dos alicerces à cúpula. Isso é vá
lido em tôda a frente tecnoló
gica: as estradas construídas há 
quarenta anos mostram-se ago
r.a deagastadas ou obsoletas, as
sim como os aeroportos C0115-

ttuído~ há dez ano! já não são 
d~u".s. A aceleração do rit-

1110 de reformas é a caracterís
tica primordial da nova era tec
Ilológica. 

Se, conforme ubservei acêrca 
Jus rc~ursos naturais, ê;:te país 
deironta agora um desenvol
vimento industrial considerá
\'el e rápido, pode-se vaticinar, 
com grande segurança, que a re
yolução em perspectiva se apoia
rá em bases tecnológicas e, na 
verdade, será, ela própria, num 
sentido relevante, de caráter tec
nológico. Pois o Brasil está em 
condições de tirar o máximo pro
veito dos grandes progressos dos 
{;jtimos cinqüenta anos: primei
ro, porque, nos seus quatro 
séculos de história, tem sido um 
país pioneiro, sob muitos aspec
tos importantes, e, segundo, por
que não possui um sistema fabril 
emperrado e gasto, podendo, pe
lo contrário, instalar, desde as 
bases, 11m completamente novo e 
eficiente. Apenas as estradas de 
ferro constitu~m um problema 
sério, em virtude de serem anti
quadas ; mas mesmo isso não pa
rece ser problema insolúvel. 
Quanto ao mais, os horizonte. 
são amplos e o caminho convi
dativo. 

Na transforma<;ão de uma eCI:!!

nomia colonial, de natureza eK-
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trativa e rural, em um sólido sis
tema industrial e urbano, não há 
nada que substitua uma admi
nistração efetiva e vigorosa. Xão 
nos deteremos na análise dos 
problemas administrativos que 
tal metamorfose acarretará, para 
realçar as oportunidades que se 
abrem ao govêrno às vésperas 
de uma era que poderá revelar
se de extraordinário desenvolvi
mento industrial. Parece haver 
pouca dúvida sôbre o advento 
dessa expansão. O rumo que ela 
tomará \"ai, entretanto, depen
der grandemente da ação gover
namental a respeito de questões 
como as refeLntes à política fis
cal interna, inversões públicas e 
particulares, capital estrangeiro, 
e regulamentação e contrôle no 
interêsse do público. E acima de 
tudo estará a reputação gran
jeada pelo govêrno em virtude 
de conduta reta ou tortuosa, de 
atuação medíocre ou construti
va, de boa ou má administração. 
Assim o emaranhado ele fatôres 
ecológicos, com raízes na tecno
logia física, será, ao mesmo tem
po, causa e efeito, pois modifi
cará o teor e o caráter da admi
nistração e será, material,llente, 
modificado, em seu desenvolvi
mento, pela administração. 

A tecnologia social diz respei
to aos instrumentos e processos 
institucionais criados pelo ho
mem para adaptar às suas ne
cessidades a natureza e, em par
ticular, o seu meio físico. O prin
cipal instrumento institucional 
será prontamente identificado co
mo o próprio govêrno, que é o 
mais penetrante de todos os me
canismos sociais. Outros, a tí
tulo de ilustração, serão encon
trados na Igreja, nas emprêsas 
de negócios e nos sindicatos. Dei
xo de lado outras referências à 
Igreja, para assinalar apenas que 
as normas da vida religiosa exer
cem profunda influência sôbre a 
administração, em setores como, 
para citar apenas um exemplo, 
o da educação. Quanto ao go
vêrno, às emprêsas de negócios 
e aos sindicatos, pode-se dizer 
que são as três colunas em que 
se apóia a prosperidade do Bra
sil e o bem-estar de seu povo. 
A entidade privada é necessária 
como meio de canalizar capital 
para o campo dos negócios e da 
indústria; o sindicato é neces
sário para dar ao trabalhador 
meios de manifestar-se em pé 
de ig-ualdade em seus entendi
mentos com a classe patronal, 
assim como participar da pró-
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pria direção das emprêsas mais 
progressistas. O pap~1 do go
vêrno não é o de mero mediador 
entre aquelas duas fôrças (muito 
embora êsse aspecto de sua mis
são não sêja sem importância), 
mas atua êle também como um 
agente estimulante e, às vêzes, 
regulador. De seu êxito na po
sitiva harmonização do capital e 
do trabalho dependerá, em parte 
considerável, o destino da polí
tica econômica da administração. 
As emprêsas de negócios. os sin
dicatos e o gm'êrno formam uma 
trindade. como a bíblica, sendo, 
porém, o govêrno o elemento 
mais importante. 

Um fator ecológico da maior 
relevância para a administração 
pública está consubstanciado nas 
crenças, tradições, preconceitos 
e hábitos do povo. O sentido do 
sertão, como modo ele pensar a 
respeito do interior do Brasil, é, 
por certo, familiar a todos. Ou
tros países têm também os seus 
sertões. O velho Sul, nos Esta
dos U'nidos, é, por exemplo, o 
berço da tradição sertaneja do 
país, tradição essa que, segun
do suspeito, exerce influência 
igualmente podprosa sôbre os 
governos de ambas as nações. 
Considere-se, além disso, a sig-

nificação já mencionada do re
gionalismo para a administração. 
~Ie constitui, como já vimos, 
um contrapêso efetivo que se an
tepõe à tendência para a centra
lização. ?lIedit'.'mos, também, sô
bre a velha praxe do exercício 
múltiplo de cargos públicos em 
relação ao princípio do sistema 
do mérito, segundo o qual nin
guém pode ocupar mais de um 
pôsto no sen'iço público. E o 
que dizer ela preferência brasi
leira pelo lucro pronto e fácil, 
através. por exemplo, de inves
timentos em imóveis, em face da 
imperativa necessidade nacional 
de empregar capitais em empre
endimentos que dêem lucros mais 
modestos (mais seguros e mais 
certos, no entanto) através dos 
anos? ~sses padrões de idéias e 
práticas firmaram-se num longo 
período ele anos. Estará sujeita 
a importante modificação antes 
dê uma emergência que se asse
melhe a uma catástrofe? 

A pergunta sugere que há ca
~os de catástrofes - incêndios, 
inundações, guerras - qu'.' são 
suficientes, em seu impacto, pa
ra mudar o curso da adminis
tração pública, rápida e violenta
mente. Sugere, além disso, que, 
na falta de uma necessidade pre-
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mente, o govêrno age dentro dos 
limites estabelecidos pelos hábi
tos de pensar de seu povo. ~sses 
limites são flexíveis, é verdade, 
mas não deixam de ser reais. A 
administração que não leva na 
devida conta os desejos do povo, 
não pode durar muito. Esta é 
outra maneira de dizer que, no 
govêrno, a opinião pública é so
berana. 

Em todo ° presente ensaio, 
fazem-se repetidas referências ao 
significado da chefia na admi
nistração pública. Os vários eJ.:
mentos que. em conjunto, cons
tituem as bases ecológicas da ad· 
ministração pública são, por as
sim dizer, apenas persuasivos e 
suscetíveis de modificações em 
sua totalidade, em virtude de 
uma orientação enérgica, compe
tente e esclarecida. Os líderes 
são, de algum modo, aquêles que 
apreendem tôda a situação domi
nante. Cln;RcHILI, e ROOSEVEL T 

lião exemplos contempo.râ.l1.eOIÃ ~e 
líderes que interpretam, correta
mente, tudo ° que os cerca, en
quanto HITLER e MUSSOLINI po
derãoser considerados como 
exemplos de líderes cuja capa
cidade de interpretação do pró
prio meio demonstrou ser má. 
Xão pretendo reduzir essas qua
tro personagens ao papel de me
ros intérpretes, por isso que elas 
n',odificaram certamente, de ma
neira notável, seus ambientes, ao 
mesmo tempo que eram pelos 
mesmos afetadas. Insisto, po
rém, na afirmativa de que a base 
ecológica da administração pú
blica é um elemento de prima~ 
cial importância na determina
ção dos rumos que a política go
vernamental deve seguir. Um ad
ministrador enérgico e vigoroso 
pode ter esperanças de reajustar 
o meio em que atua. Na verdade, 
o que não pode é ignorar êssc 
meio. 



111 - SIGNIFICADO DA ESTRUTURA 
CONSTITUCIONAl .. 

Outro aspecto do meio em 4ut' 
opera a administração pública é 
o encontrado na estrutura cons
titucional, de acôrdo com a qual 
funciona a administração. A pa
lavra cO/lstitucional não é aqui 
empregada em sentido restrito, 
ll'as como um sinônimo de go
• '('malllenta/. () problema pas
sa a ser, ent;w, o de examinar 
o~ asp-:ctos do sistema constitu
cion:!1 ou governamental que 
exercem ou podem exercer im
portante influência sôbre a orga
nização e os processos de tra
halho da administração. Tais as
pectos, no que concerne aos ob
jeti\'os dêste ensaio, reduzem-se 
a seis. Identificando-os e anali
sando-os, não estou empenhado 
em obter precisão técnica em têr
mos de conceitos filosóficos, con
tentando-me em levantar certas 
questões hásiqs '-' relevantes pa-

r: .. o estudo lla administraçã0 pú
J,lica. 

A questiiu mais fundamental 
qne pode ser formulada com res
peito a qualquer gO\'êrno é a se
guinte: Qual é a sua base? É 
GU não é ele caráter democrático? 
.\ tllalmente quase todos os go
vernos se clizem democráticos . 
mas nem todos realmente o são. 
.\ democracia implica em parti
cipação do povo no processo de
liberativo e na escolha dos go
\'ernantes, com base na atuação 
da maioria da população adulta 
e não apenas de uma minoria se
leta e reduzida. em govêrno -
cujas decisões h[lsicas relativas 
às diretrizes governamentais são 
túmadas por indivíduos nomea
dos e não eleitos ou por grupos 
que não são responsáveis pe
rante o povo, quer de fato, quer 
teôriramente -- não pode ser 



18 CADERNOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

adequadamente considerado co
mo democrático, pouco impor
tando o quanto pareçam bené
ficos os resultados que consegue 
obter. 

Por isso, são pertinentes as 
seguintes questões: Quais as au
toridades públicas que são elei
tas pelo "oto popular? As elei
ções são realizadas com razoá
vel freqüência e é o povo devi
damente informado a respeito? 
Pontos de vista significativamen
te diferentes são apresentados 
nas campanhas que precedem as 
eleições? Há liberdade de con
corrência aos cargos eletivos? 
Qual é a amplitude do sufrágio? 
Os requisitos exigidos do indiví
duo para que possa ser eleitor 
são baseados em motivos razoá
veis e relevantes e não falsos e 
artificiais? Em que proporção os 
eleitores qualificados votam real
mente? Corresponde, de fato, o 
govêrno à vontade popular, ou 
sua adesão aos princípios demo
cráticos é puramente formal? 

A resposta a essas e a outras 
questões revelará se o govêrno 
de determinado país é ou não 
democrático. A forma não é o 
fator decisivo, como também não 
o é a observância formal de re
gras fixas de conduta. isto por-

que a democracia é, essencial
mente, coisa do espírito; é uma 
maneira de viver e de pensar a 
respeito da vida. Um antigo co
lega, refugiado erudito de uma 
das universidades alemãs, disse
me, no princípio da década de 
1940: "Como é grandioso viver 
na América! É tão bom ter a 
certeza de que, quando batem à 
nossa porta, às sete da manhã, 
só pode ser o leiteiro!" Para 
êsse refugiado a democracia sig
nificava segurança pessoal no lar. 
É importante compreender que 
ela significa isso. Todo caminhar 
para as urnas nos dias de elei
ção nada valerá a não ser que 
traga para os indivíduos aquêle 
sentimento de tranqüilidade que 
o cidadão pode ter quando con
sidera como coisas já conquis
tadas a liberdade pessoal e a jus
tiça, com plena convicção de que 
sua confiança não será desilu
dida. 

A base em que se apóia deter
minado govêrno estabelecerá a 
essência de seu sistema adminis
trativo e influenciará, outrossim, 
a sua própria forma. A não ser 
que o servidor público seja con
siderado um mero autômato de
ve-se concluir que seu co~por
tamento como membro do ser-

1 
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viço civil de um Estado autocrá
tico será muito diferente daquele 
que se espera do servidor pú
blico numa democracia. ~sse te
ma foi desem'olvido no artigo 
"Da Xatureza da Administração 
Pública", já citado neste Cader
no. A influência do meio sôbre 
o servidor público é ohjeto de 
análise nesta monografia, mais 
adiante, no cap. IV, intitulado 
"Organização Informal". Po
demos, então, concluir, no mo
mento, pondo em realce a idéia 
de que há um mundo de dife
renças entre a administração num 
Estado democrático e num Es
tado autocrático. sendo instru
tiva, neste particular, uma com
paração entre a Grã-Bretanha e 
<t Alemanha nazista. 

Uma segunda questão básica 
é a seguinte: É o Estado (do 
ponto de vista prático, o govêr
no) republicano ou monárquico? 
A resposta a esta pergunta po
de, de modo autêntico, revelar 
mais a tradição nacional do que 
os fatos relevantes a respeito do 
govêrno. As grandes diferenças 
entre governos não resultam da 
forma, mas, sim, do espírito. Um 
govêrno de forma monárquica 
pode ser tão democrático quan
to o republicano. conforme o de-

monstra a Grã-Bretanha. Segue
se daí que esta segunda ques
tão não é tão significativa como 
a primeira, muito embora valha 
a pena tê-Ia em mente. Não obs
tante, o Japão foi governado sob 
um regime de monarquia medie
val até 1940 e o seu Imperador, 
assim como tudo o que simbo
lizava, deve ser levado em conta 
em qualquer explicação racional 
da vida do país daquela data em 
diante. Não menos importante, 
porém, entre os instrumentos à 
disposição da classe governante 
japonêsa, foi o seu serviço civil 
subserviente, apesar de ser tam
bém eficiente. 

Uma questão de maior relêvo 
é a que se segue: Como está or
ganizado o poder executivo? As 
duas práticas principais atual
mente em uso são o sistema de 
gabinete (parlamentar) e o sis
tema presidencial. No primeiro, 
o gabinete é responsável perante 
o Legislativo, que desempenha 
assim um papel sumamente im
portante. No sistema presiden
cial, por outro lado, o Poder 
Executivo está nas mãos de um 
Presidente eleito, que cumpre o 
StU mandato por um período de
terminado e cujas relações com 
o Legislativo são de igual para 
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igual. Há, nesse caso, uma sepa
ração entre o Parlamento (Con
gresso) e o Presidente, muito 
embora o grau dessa separação 
dependa de muitas circunstâncias 
que .estão fora do âmbito dêste 
tl1SalO. 

A descrição dos sistemas pre
sidencial e parlamentar, que se 
fêz acima, é um tanto sumária, 
mas fornecerá uma base sólida 
para a formulação de certo nú
mero de questões que darão idéia 
da natureza do problema. Como 
será a liderança executiva (e ad
ministrativa) nesses dois siste
mas? Como serão as variadas 
relações entre a política e a ad
ministração? Como se fará a de
legação do poder regulador do 
Legislativo ao Executivo em ca
da sistema? Como será afetada 
a cooperação entre o Legislativo 
e o Executivo pelas diferenças 
das relações existentes entre 
êles? E o sistema de responsa
bilidade administrativa? 

Essa lista de perguntas está 
longe de ser exaustiva. Revelará, 
no entanto, alguma coisa dos 
problemas criados para a admi
nistração pela organização do 
Poder Executivo. 

Outro aspecto do mesmo pro
hlema é o sugerido pela seguinte 

pergunta: Os poderes de govêr
no são divididos funcionalmente? 
Essas questões bastam para mo;;:
trar qual é a natureza das difi
culdades quando os poderes são 
divididos entr!:' u Parlamento (0\1 
Congresso) e o Executiyo, com
plicando-se mais quando o Ju
diciário entra em cena. E' maior 
ainda a complexidade do proble
ma, ultrapassando, mesmo, a ca
pacidade de compreensão, quan
do, além da separação de pode
res, encontramos um sistema d~ 
freios e contrapesos, . como o 
existente nos Estados Unido,;. 
Tem-se afirmado que êsse sis
tema (isto é, o dos Estados Cni
dos) impossibilita ou torna mai,; 
difícil a aplicação integral dos 
cânones da boa administração. 

Nesse sistema é extremamente 
difícil pôr em prática uma lide
rança executiva: o Congresso 
não se dispõe a conceder ao Pre
sidente os poderes necessários e 
adequados ao exercicio de sua 
função executiva e mantém uma 
vigilância zelosa sôbre os mí
nimos detalhes da administra
ção. O Presidente poderá ou não 
obter apoio dos congressistas pa
ra suas recomendações e, por 
outro lado, as diretrizes estabe
lecidas nas leis pelo Congresso 
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podem ou não ser fielmente se
guidas pelo Presidente. O pro
blema das relações entre ambos 
é aqui propositadamente exage
rado; mas não há dúvida de que 
~sse problema realmente existe. 

Quanto à distribuição geográ
fica dos poderes, pode-se per
guntar: A forma de govêrno é 
federativa ou unitária? Se o país 
é de extensão considerável, ha
verá necessidade de unidades su
bordinadas. Se estas nada mais 
forem que subdivisões adminis
trativas, diz-se que a forma de 
govêrno vigente no país é a uni
tária, mas se tiverem direitos e 
poderes próprios, aliados a uma 
existência autônoma, indepen
dente da vontade nacional, diz
se que a forma de goyêrno é 
federativa. Em outras palavras, 
os prohlemas que surgem num 
ou noutro tipo de organização 
governamental são similares: di
zem respeito à distribuição de 
funções entre as unidades geo
gráfica~, à supervisão, à respon
Mbilidade, à~ correlações e a 
muita coi~a mais que qualquer 
ob!lerudor experiente pode, fà
cilmente, identificar. 

Num sistema unitário, porém, 
como o da Grã-Bretanha, êsses 
múltiplos prohlt"mas são, rt"lati-

vamente, simples. Isto é, não s.ão 
simples, mas, sim, relativamente 
simples. As decisões básicas num 
tal sistema cab~m ao govêrno 
central, que usa as subdivisões 
mais por conveniência na reali
zação de uma administração de 
conjunto. ~um sistema federati
\'0, por outro lado, existem dois 
ou mesmo três níveis de govêr
no: o nacional e o estadual, cada 
um soberano no respectivo cam
po de competência e perfeita
mente garantido pelas disposi
ções constitucionais no exercí
cio de seus poderes. Neste caso, 
a questão da correlação admi
nistrativa passa a ser uma ques
tão de relações entre governos: 
todos os problemas existentes 
num sistema unitário estão aí 
presentes e, além dêles, uma sé
rie inteiramente nova de dificul
dades que resultam das conside
rações em tôrno da divisão cons
titucional de poderes entre o go
vêrno nacional e os estaduais. 

Qual é a amplitude do campo 
de ação a que o Estado se de
dica? Durante a maior parte do 
século XIX as doutrinas do lais
sez-faire predominaram, cabendo, 
então, ao govêrno apenas man
ter a ordem, a fim de que as li
IJenlacies individuais fôssem as 
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mais amplas. Um tal govêrno era 
o agente do que se denominou 
Estado-polícia. 1\0 terceiro quar
to do século, porém, a área de 
ação governamental tornou-se 
cada yez mais extensa sob a in
fluência de uma nova e mais ge
nerosa concepção do adequado 
papel do Estado. De acôrdo com 
tal concepção, o Estado é, agora, 
visto como o servidor do POYO e 
r:ão apenas como seu protetor, 
sendo sua divisa antes a presta
ção de serviços do que a repres
são da 'lliolêllcia. Foram inúme
ras as conseqüências dessa mu
dança, entre as quais está o de
senvolvimento, sem precedentes, 
da amplitude, gastos e funções 
elo goyêrno. 

É mais do que evidente que o 
sistema de administração reque
rido por um pequeno Estado
polícia de há cem anos não se
ria, de modo algum, adequado 
para atender às exigências do 
Estado-sen'iço de 1952. As mo
dificações no escopo da adminis
tração pública, ocorridas em vir
t\1de do noyo conceito do papel 
do Estado (e, também, do go
vêrno) ou impostas por êsse con
ceito, são tão básicas, tão multi
formes, de tão longo alcance, que 
tornam a administração dificil-

mente reconhecível como des
cendente da que prevaleceu em 
1850. Além disso, o govêrno se 
ampliou, não só em tamanho, 
mas também, e consideràvelmen
te, em complexidade. A con
tínua reyolução tecnológica dos 
séculos XIX e XX não deixou 
a administração estática e, pelo 
contrário, teve como resultado 
um govêrno cada vez mais com
plicado, em todos os sentidos: 
em seu campo de ação, nas téc
nicas empregadas e no equipa
mento de que se utiliza. 

Volto, porém, à questão ori
ginal: Quais as tarefas a que o 
govêrno se entrega? A forma, 
a natureza e o espírito do siste
ma administrativo dependerão, 
explicitamente, da resposta a es
sa questão, cujo significado para 
o estudioso da administração pú
blica nunca será demasiadamente 
realçado. 

As questões aqui formuladas 
e os exemplos apresentados bas
tam para indicar que existem 
considerações de ordem consti
tucional e legal, que devem ser 
levadas em conta na apreciação 
da base ecológica da administra
ção pública. Desde que o pro
cesso de ação administrativa é 
parte inseparável do esquema ge-
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ral do govêrno, deve êIe refletir, 
necessàriamente, tôdas as facê
tas signiiicativas dêsse govêrno 
e, também, do clima em que ope-

ra. Constituição, govêrno, admi
nistração: três entidades distin
tas, mas inestrincàvelmente Iia-a-
das entre si. <> 

"Em geral o pensamento se exprime, abertamente, pela 
linguagem. Os homens tendem a verbalizar as idéias, dúvi
das, dificuldades, raciocínios que ocorrem no curso do pensa
mento. Se vocês estiverem lendo, na certa que pensaram; 
há alguma coisa que podem exprimir em palavras. Uma das 
razões que me fazem julgar a leitura como um processo lento 
é que procuro gravar os poucos pensamentos que me ocor
rem. Não posso passar para a página seguinte, se não es
crever o que penso desta." 

MORTIMER J. ADID, A Arte de Ler 



IV - ORGANIZAÇÃO INFORMAL 

Qualquer pessoa que tenha 
procurado dominar a intrincada 
trama de qualquer organização 
administrativa, grande ou peque
na, em qualquer espécie de go
yêrno, saberá que o que de Í1to 
ali ocorre e o que se supõe ocor
rer são freqüentemente duas coi
sas muito diferentes. A lei m
dena que se proceda desta ou rla
'1uela maneira; os regulamentos 
"modificam·' a lei, a fim de tJr
ná-la exeqüh·el, e a prática admi
nistrativa, por sua vez, "modifi
ca." êsses regulamentos, a fim de 
harmonizá-los com a realidade, 
tal como é vista pela alta direção 
executiva. As diretrizes que o 
Legislativo lança na mó ad~ni
n!strativa, sob a forma de uma 
lei, são, num certo sentido. a 
exposição de uma esperança. a 
expressão de um desejo. A l:lá
quina administrativa faz o que 
pode para dar sentido a essa ex
prf'5~ão na prática, sem se des-

viar demasiadamente dos propó
.sitos gerais visados de início. As 
modificações introduzidas pela 
administração podem ser míni
mas ou podem ser drásticas. De 
qualquer modo, porém, não há 
dúvida de que elas ocorrerão. 

Uma importante razão disso 
reside no fato de que a máquina 
administrativa é formada de cé
lulas individuais, chamadas ho
mens e mulheres, não de qua
drados. retângulos e círculos, cO-
1110 os encontrados nos organo
gramas. Dificilmente se poderia 
esperar que essas células se com
portassem como algo que não 
fôsse o que realmente são, isto 
é, sêres humanos. Trazem para 
sua atuação um complexo de ex
periências adquiridas na vida pri
vada, experiências que não se 
anulam quando as pessoas que 
as possuem são nomeadas para 
os cargos públicos. Além disso, 
~!a pe~soa~ começar!b a aêUmu-
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lar uma nuya série de expenel1-
cias no sen'iço público, as quais 
se apoiar~lU nas experiências pas
s;!das, modificando-as, sem, con
tudo, eliminá-las. X o amálgama 
de experiências públicas e pri
vadas do indivíduo, de hábitos 
de conduta e modos de pensar, 
surgirá uma figura complexa c()
nhecida como o servidor público, 
que ocupa o cargo para o qual 
foi nomeado e cumpre seus de
veres conforme os concehe. X o 
c("'junto, as inter-relações entre 
os muitos servidores empenha
dllS na execução (I~ um pro~ra
ma (ca(la um dêles com a res
pecti"a personalidade) pesarã!) 
mnsideràyelmente no carilter <lo 
trahalho realizarlo. Tais inter
relações re~u1tam no que ~c po
de chamar. na falta de têrmo 
melhor, de orga1lização i11formal. 
Xa verdade, a palana orgalli
:::ação não encaixa hem aqui por
que 05 dois membros da expres
são, acima grifada. são mit
t uamente incompatíveis. O que 
está e111 jilgO não é Ulln "~'f:;:tlli-

zação, em nenhum de seus sen
tidos adequados, mas, em vez 
disso, um complexo de relações 
pessoais e oficiais, individuais e 
coletivas, diretas e incidentais, 
horizontais e verticais, que de
terminam como funcionará a má
quina formalmente descrita (8). 

Se, conforme afirmei, é um 
~er humano (e não uma abstra
ção administrativa chamada car
r;o) que constitui a unidade bá
sica de uma organização, deve-
1110S, então, começar nossa aná
lise da organização informal com 
referência ao indivíduo. Vamos 
hmcá-Io no recesso do seu lar. 
. \í verificamos que é um pai de 
família, o que significa, conse
qüentemente, que êle tem pro
fundas c01wicções: a) a respeito 
(lo trabalho das mulheres casa
<las fora do lar; e b) a respeito 
de educação. Xão há meio de 
n-itá-Io: seu juízo está formado 
relati"amente a essas questões e, 
também, a muitas outras que es
tão ligadas à manutenção do lar. 
\ 'crificamos, além disso, que êle 

(8) Os psicólogos sociais têm-se preocupado, sobremaneira, com 
essas relações informais, cuja importância fundamental para a com
preensão da ação dos grupos é reconhecida por outros cientistas 
sociais. A melhor síntese do assunto, que conheço, do ponto de vista 
da administração pública, é a de FRITZ MORSTEIN MARX (ed.) 
Elemel1tl! of Pllblic Admil1istration (Nova York, 1946), capo 13. 
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é católico c freqüenta a Igreja 
com regularidade, o que o pre
dispõe para a adoção de certas 
atitudes em face de muitos pro
blemas relacionados com o ser
viço público. Certa sondagem de 
seus interêsses profissionais re
vela que êle é formado em di
reito, atestando suas ligações 
com a classe o fato de exercer 
atividade no fôro e ler, regular
mente, os periódicos especiali
zados em matéria de direito. 
Além disso, êle foi diplomado 
por uma universidade de antiga 
e honrada tradição - nos Esta
dos Unidos seria Princeton -
e não perde oportunidade de usar 
a velha gravata escolar e con
fraternizar-se com os rapazes da
quela instituição. Para comple
tar a caracterização, ainda que 
de modo sumário, êle é um ro
tariano com voz de tenor, está 
inclinado, em política, para a 
facção dos conservadores e gos
ta de pescaria e de gôlfe. 

1hse indivíduo é o nosso ser
vidor público na vida privada. 
Quem teria a coragem de dizer 
que êle se entrega ao cumpri
mento de seus deveres oficiais 
como um homem liberto, sem 
preconceitos e prevenções? ~le 
é o produto de seu longo passa-

do e, mais particularmente, de 
seu meio - muito embora neste 
ponto possamos ser desafiados 
pelos psicólogos. Em qualquer 
caso, êle ingressa na sua repar
tição, vindo de um meio fértil 
em muitas coisas além de expe
riência profissional, de uma for
mação que modelou todo um mo
do de viver de que êle não pode 
escapar, agora que se tornou um 
servidor público. 

Como servidor do Estado, a 
riqueza e variedade de sua car
reira e, por certo, a sua concep
ção do serviço público, depen
derão do trabalho que lhe cabe 
executar, dos companheiros que 
tem e das oportunidades que lhe 
forem oferecidas e por êle apro
veitadas. Talvez tenha ingres
sado no serviço público como um 
simples mensageiro, do qual os 
demais servidores estão, pelo 
menos no comêço, distantes 
como as estrêlas. Suas ligações 
profissionais na repartição esta
riam então limitadas ao ascenso
rista, ao encarregado das comu
nicações e a algumas estenógra
fas, cada um dos quais, pode-se 
observar, tem o seu próprio e pe
queno círculo de amigos íntimos. 
Talvez tenha ingressado no ser
viço como um técnico de admi-
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nistração recém-saído da facul
dade, cheio de energia e de ca
pacidade profissional. Achará, 
então, que o serviço civil é va
garoso e ineficiente, motivo por 
que será levado, alternadamente, 
ou a realizar grandes coisas ou 
a contemplar a idéia de suicídio. 
Uma das poucas pessoas que lhe 
poderão dispensar simpatia e 
conselhos s~rú uma supervisora. 
que é funcionária há i 5 anos e 
não conseguiu fazer progressos 
ú altura dos méritos que ela pró
pria se atriL~li, adquirindo, em 
conseqüência, uma série de mór
bidos complexos. Além disso. tal 
senhora vê o mundo com seus 
olhos amarelados de icterícia, em 
virtude de um sentimento de ina
dequação resultante de frustração 
sexual. Outro que poderá ou
vir, pacientemente, as queixas de 
nosso sôfrego castor é um arqui
vista que, em mais de 30 anos 
de sen·iço, aprendeu a não fa
zer perguntas, a não oferecer in
formações por iniciativa própriJ 

e a executar seu trabalho com 
bastante eficiência para evitar 
críticas. O chefe do departamen
to, indivíduo enérgico, capaz, de 
personalidade marcante e que 
obteve êxito no serviço público, 
anda sempre ocupado e, por isso, 
não pode perder tempo discutin
do questões profissionais de me
nor importância com seus auxi
liares novatos e, além disso, não 
seria capaz de entender essas 
questões (9). 

~sses e milhares de outros se
IlJelhantes são os indivíduos que 
formam o serviço público. E' in
teiramente inevitável e perfeita
mente natural que muitas coisas 
ocorram, contínua e simultânea
mente, entre êles: que se reali
zem conferências e conversações 
não programadas; que se for
mem amizades e sentimentos de 
fidelidade; que personalidades 
entrem em conflito com perso
nalidades; que se manifestem 
preconceitos no aquiescer de má 
vontade e no cooperar entusiàs-

(9) Os tipos característicos que se encontram no serviço público 
foram humorIsticamente descritos em recente número da Public Admi
nistration Review. Veja-se JAMES A. PERKINS e ROBERT E. SESSIONS, 
"Advice to the Eager Neophyte", 11 PAR (verão, 1951), pâgs. 187 a 
188. Nesse trabalho, o arquivista acima mencionado é descrito como 
um pólipo, por analogia ao "minúsculo animal que produz um Irrão de 
coral durante todo um dia de trabalho". 
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ticamente; que os rumores en- DOXALD STOXE em pruiundo en-
contrem fácil aceitação; que SUf- saio. nle não pode, como pare-
jam infindá"eis combinações, em cem supor certos observadores. 
constante fluxo e refluxo, pró ou fazer lima limpeza e admitir no-
contra alguém ou alguma coisa; \'0 pessoal: pode fazer algumas 
que apareçam e desapareçam lí- modificações nas posições-chave. 
deres não oficiais e desconheci- mas a massa do serviço civil deve 
dos; que se formem e se extin- continuar como a encontrou. 
gam animosidades individuais. Também não pode, exceto em 
Adequadamente considerado, tu- circunstâncias excepcionais, al-
do isso insufla "ida à estrutura terar a organização de maneira 
que nos foi entregue pelo perito substancial. Sua posição, em su-
de organização científica. Um ma, é a seguinte: deve procurar 
dos problemas fundamentais de pôr em pr[~tica UIIl programa (de 
administração é harmonizar os cuja elaboração pode ou não ha-
conflitos latentes nas relações en- \"tr participado) por meio de 
tre pessoas e entre grupos e am- uma organização que não criou 
rliar as bases de entendimento (' de p~ssoal que não selecionou. 
ou concordância. a fim de que O~ . \s fúrças LjUe atuam contra êle. 
objeti\'os de determinado pro- normalmente. são mais podero-
grama possam ser atingidos. Is- sas do qne as que estão a seu 
50 requer habilidade, não só para iavor, conforme observou Sro-
estabelecer compromissos, mas XE, e o único meio que lhe res-
também para ajustar as reivin- ta, pois, para aoter êxito em sua 
dicações variáveis da organiza- função é o de conquistar a con-
ção informal às exigências hie- fiança e o apoio daqueles que 
r2rquicas da organização formal. fazem a máquina funcionar. nle 
Essa é, acima de tudo. a tarefa descobrirá que é uma questão 
da liderança executiva ou admi- simples dirigir o órgão confor-
llistrativa. me está estabelecido no papel. 

As opções ou alternativas de O que não achará fácil, porém. 
que se pode valer um adminis- é a tareia de diagnosticar a in-
trador novo na organização são ,_ trincada trama dos arranjos in
limitada; ~anto em número. cOl11o_:-.~forl1laj~ e de. est~b:lecer cunta!. I~ 
~m ~speCle, conforme assmalol1:: _pes<,oalS satlsfatoflos. 
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o processo que um adminis
trador emprega na inevitáYel ta
refa de familiarizar-se com sua 
organização yaria considerhel
ment,:" de acôrdo com as circuns
tâncias. Entre os iatôres de re
leyância a considerar neste caso 
estão o seu pa::sado, a sua for
mação e a sua experiência ante
rior na organização, caso a tenha 
tido: a natureza do plano a ser 
administrado; a situação em que 
se encontra a organização (se é 
antiquada 0;1 nova, se e~tá S()

frendo um processo de expansão 
ou de contração, se ioi bem ou 
mal concebida, etc.) ; as relações 
entre o plano a executar e o pú
blico, assim como entre êste e 
a organização; e o semido de 
t:rgência que prevalece. Qual
quer que seja, porém, a ambiên
cia imediata, êle reconh'Ccerá, ne
cessàriamente, o mérito das rea
lizações do órgão e prosseguirá 
C0111 os trabalhos a partir do 
ponto em que os encontrou, ao 
assumir a direção. Procurará, 
imediatamente. o conselho das 
pes,oas mais exp,:,rimentadas. 
entre as quais estarão Og chefes 
de divisões, os secretários e ou
tros auxiliares, todos desejosos 
de partilhar com ele os respec
tivos conhecimentos. Selecionan-

do com cuidado os que devem ser 
consultados, bem como os de
poimentos e opiniões a serem 
aceitos, êle formará um quadro 
da organização como unidade 
operante: saberá pela opinião 
geral, quais os empregados que 
conhecem a organização e o seu 
trabalhu. quais os indivíduos
chaye e quais os desajustados, 
quais os que trabalham com boa 
\'01-:tade e quais os que arrastam 
os pés; qual, em suma, o pessoal 
ela (/dJ1/illistr(/çiio e quais os in
divíduos que deve11l ser ~'iyiad )S. 

Em todo esse interminável pro
cesso. que durará enquanto éle 
permanecer no órgão, deve êle 
5uspender o seu julgamento até 
tIue [:ossua dados suficientes, to
mando e mantendo firmem~nte, 
éntão, a sua decisão. Deve, tam
bém, ter cuidado para que seus 
C"ntendimentos com os sen'idores 
não se transformem em simples 
diz-qu~-diz-que. Deve, outros
"im, procurar ganhar a confian
ça de seus colegas de trabalho e 
não a intimidade pessoal das con
yersinhas de corredor. Sua ha
bilidade em penetrar no labirill
to da organização informal, dela 
tomando conhecimento. aceitan
do-a, desprezando-a, reJeitan
do-a e envol\'endo-a - tudo, no 
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devido tempo e com o indispen
sável equilíbrio, determinará, em 
boa parte, o seu êxito, conforme 
afirmou STOXE, em aumentar a 
influência que deve ter em tôda 
a organização. 

As manifestações da organi
zação informal são múltiplas e 
yariadas. Examinemos algumas 
das mais significativas. l\f uito 
embo:-a nenhuma combinação de 
strvidores públicos, por mais for
tuita e transitória, seja despro
vicia de significação, limitaremos 
1105:;as ilustrações àquelas que 
tim b:l,es sabstanciais. A. mais 
importanto:' destas é o prestígio 
(respeito, poder) que se apóia 
no conhecimento superior, habi
lidade (lU experiência. O plano 
da organização mostra que A é 
o diretor da divisão n. Q 1; mas 
Jj pode ser, na reahlade, o ho
mem que realm~nte a dirige. ~ a 
administração pública, como em 
qualquer outra parte, os traba
lhos gravitam em tôrno cio ho
mem que pode fazer e de fato 
faz com que sejam executados. 
Em última análise, é de admitir 
que um tal homem seja identifi
cado por um título formal, mas 
isto nen1 sempre acontece, como, 
também, nem sempre é fácil e 
pmlJt.:J .sna identificação. Todos 

o~ observadores sagazes perce
bem qual é o homem, numa de
terminada repartição, que não 
ocupa qualquer posição de realce 
e nem desfruta de prestígio pú
blico, mas que se distingue por
que sabe como fazer as coisas: 
êle é o h01llem C01Il quem se dcve 
falar a respeito de um aspecto 
particular do trabalho do órgão 
ou, talvez, a respeito da organi
zação ou seu programa, como um 
todo. 

O dirigente capaz cedo identi
ficará êsse homem e procurará 
fazer uso do:' seu conhecimento 
ou talento especial. Pode con
sultá-lo pessoal e intermitente
mente ou pode usá-lo como um 
dos componentes do reduzido 
grupo de seus conselheiros con
fidenciais, grupo êsse que pode 
transformar-se no que chamamos 
ele organizaçüo pessoal do chefe. 
Expressões como copa e cozi-
1lha, igrejinha, roda ou círculo 
illtimo, os homens atrás do tro-
110, têm sido usadas para carac
terizar a equipe de assistentes 
particulares, extra-oficiais, de 
que se cercam os altos chefes, 
equipe essa a cujo respeito se 
podem encontrar muitas refe
rências nas páginas da história. 
Xão há nada que garanta êsse 
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grupo em sua posição de pres
tIgio, exceto o fato de que: a) o 
dirigente necessita de assistência 
além e acima da que lhe é pres
tada pela organização formal; e 
b) essa equipe de pessoas a êle 
ligadas lhe pode prestar o auxí-
110 de que precisa. A composi
ção do cÍrcl/[oÍllfil1lo, o emprêgo 
que se lhe dá e a freqüência e 
natureza de suas reuniões, caso 
sejam leyaelas a efeito, são ques
tões que deyem ser resolvidas 
pelo (lirigente. Seu critério é e 
deve ser sempre pragmático: êle 
deye medir o valor de sua roda 
l;articular em função ele sua uti
lidade para êle. Segue-se daí que 
tais rodas privadas se organizam 
e dissolvem e seu prestígio cres
ce ou declina, variando elas, 
quanto à composição, de acôrdo 
com as modificações operadas no 
poder ou prestígio do dirigente, 
com a índole da organização e 
com o seu programa. A caracte
rística mais persistente dessa ro
da pessoal é, afinal de contas, o 
seu caráter informal. 

Mesmo pondo-se de parte o 
círculo pessoal do dirigente, a 
influência informal e extra-ofi
cial pode manifestar-se de várias 
outras maneiras. A importância 
do papel desempenhado pelo juiz 

~A~l C~L ROSEMAN 11U govéruo 
de FRANKLIN ROOSEVELT nunca 
foi conyen:entemente apreciada 
e muito menos acuradamente 
ayaliada. E' claro, porém, que, 
muito emhora êsse juiz não exer
cesse nenhuma função adminis
trati\'a fed~ral, êle sen'iu de ~'on
sultor pessoal muito íntimd do 
Presidente em questões da mai" 
alta releyância política. O mes
mo aconteceu no caso de HARRY 
HOPKINS, tanto antes como de
pois de ter assumielo responsa' 
hilidades oficiais. Todo dirigul' 
te terá, ou pelo menos poder~ ter, 
um ou mais conselheiros parti
culares dessa categoria. SlEl. ii! ,

portáncia depende, porém, cio 
que fazem e nilO do que ° rc
gulam~nto determina. Freqüen
Ít"mente. na yenlade. êles nem 
~ão membros da organização. 

De nível completamente dife
rente é o papel desempenhado 
nos grandes escritórios ou gabi
netes por pessoas que exercem 
as funções de telefonista e de se
cretário particular. Uma alta au
toridade administrativa federal 
americana, de longa experiência 
e profundo conhecimento, cha
mou a atenção para a significa
ção das decisões administrativas 
tomadas pela telefonista quando 
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:trticula a:; chal1Ll\Lb tc!,fônicas. 
Ligando o tclefonc Iara um lu
gar em vez de o fazer para ou
tro, pode ela exercer uma pro
funda iniluência, tanto sôbre a 
política do órgão como sôbre a 
maneira de ser a mesma executa
da. Além disso, ela toma impor
tantes decisões quando determi
na quem deve ou não falar com 
o chefe. Fazendo uma ligação, 
recusando fazer outra ou fazen
do uma ligação errada, ela pode 
influir de modo considerável na 
maneira de pensar dêle. Ela ser
'é o dirigente de maneira não 
prevista na lei, defendendo-o 
contra telefonemas sem impor
tância. A secretária particular 
do cheie desempenha outra fun
ção que é, de modo geral, da 
mesma natureza. E' difícil sub
estimar a significação admi
nistrativa de suas atribuições; 
ela controla as entrevistas mar
cadas pelo chefe e, assim, deter
mina, dentro de amplos limites, 
quem falará com êle, desempe
nhando, ainda, importante papel 
no contrôle de Sua correspon
dência e assumindo responsabi
lidade final sôbre as chamadas 
telefônicas que serão atendidas 
pelo seu superior. Obviamente, 
sen, contatos pessoai!!, pouca in-

fluência direta lJode s'.:r exercida 
sôbre uma autoridade executiva: 
numa grande organização, a te
lefonista e, mais especialmente, 
a secretária particular são os que 
decidem sôbre a natureza e a 
freqüência dêsses contatos. São 
êsses dois os heróis anônimos da 
administração pública. 

A organização informal tem 
várias conseqüências, boas e más, 
para a administração, sendo, po
rém, tôdas elas inevitáveis. De 
um lado, ela cria oportunidades 
para uma ampla cooperação na 
base do conhecimento e da capa
cidade: se um indivíduo ou um 
grupo pode contribuir com algo 
mais do que a organização for
mal lhe permitiria, sua contri
buição pode granjear aceitação 
através das ligações pessoais. 
Isto representa o acréscimo de 
um elemento de flexibilidade não 
incluído na descrição da organi~ 
zação formal. Isto conduz, tam
bém, a imprevistos contornos es
truturais e - o que é pior -
a uma administração de manipu
ladores e de pa.neli1lhas. O chefe 
experiente sabe, perfeitamente, 
que a selva virgem que é a admi
nistração informal tanto escon
de armadilhas como recursos 
úteis! Seu problema é evitar as 
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pril1lcirél'i e ;q'l'ú\'Cit:\I' o~ últi
mos. 

Qual é, aiinal, a sigllltlcação 
ria organização informal para a 
organizaçtio em si? Em primei
ro lugar, acredita-se que a par
ticipação na organização admi
nistrativa gera um cspírito bu
rocrático. Em vista da forma
ção infinitamente variada dos 
que compõem o serviço público, 
ela complexidade, e, também, ver
satilidade das funções que desem
penham e elas múltiplas fôrças 
'lue atuam para produzir disso
nâncias em vez de harmonia no 
campo das idéias, pode-se ser le
ndo a duvidar se há ou pode 
haver, realmente, essa coisa cha
mada 711 CII falidad e burocrâ fica. 
I sto pode ser outra daquelas ge
neralizações que são mais fácei~ 
<ie formular que de comprO\·ar. 
Certamente o problema merece 
um tratamento melhor <io que () 
recebido no passado. 

Em segundo lugar, a organi
zação informal afeta de modo in
teressante a hierarquia adminis
tratiya. Que dizer das velhas 
fórmulas favoritas como a cadei.! 
de comando, processo escalonar, 
canais administrativos, autorida
de e responsabilidade? E' claro 
que há uma organização <iisfar-

,ada, U1lla espécie de imtáio ÍIt-
1úí1'cl existente ao longo da es
cala hierárquica formal, sendo, 
também, claro que uma sem a 
outra não faz a histúria com
pleta. Tem-se dito com muita 
propriedade que a hierarquia é 
a forma anatômica e as disposi
ções e os entendimentos infor
mais, a fisiologia da organização 
administrativa. 

A representação gráfica da or
ganização fornece um terceiro 
assunto para exame no que diz 
respeito à organização informal. 
X a base de nossos comentários 
em tôrno da última, parece que 
;l representação tem certas limi
tações graYes. Em primeiro lu
gar. da se apóia na lei, ou pelo 
menos, em disposições formais, 
não len.mlo, pois, em conta as 
rcalida(k" du tr<lbalho. Em se
t=;undo lugar, tem um caráter de 
diagrama: é uma abstração de 
muitas relações entre sêres hu
manos c, por isso, nada mais 
pode ser do que uma imitação 
realmente rústica da verdadeira 
organização. Em terceiro lugar, 
não revela os fatôres tempo e 
11l0yimento. E', simplesmente, 
um reflexo formalístico da situa
ção que prevaleceu na época em 
<jHe foi projetada. Em quarto 
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lugar (e romo um corolário), 
está sempre in atualizada, sendo, 
por natureza, estática. Em face 
dessas limitações, é evidente que 
o gráfico da organização deve 
ser empregado com especial 
cuidado. Na verdade, uma de 
suas virtudes fundamentais é re
tratar, gràficamente, as princi
pais inter-relações formais exis
tentes na estrutura do órgão, e 
nada mais, além disso, se pode 
esperar dêle. 

Não se pretende sugerir, insis
tindo sôbre a importância da or
ganização informal, que os con
ceitos vigentes de organização 
administrativa não têm valor. 
~les são, de certo, muito úteis 
porque fornecem o esqueleto no 
qual se pode proceder ao estudo 
do assunto. Mas um esqueleto, 
tanto no caso em foco como na 
ciência médica, tem um valor 
muito limitado. Apesar de se re
,elar indispensável em ambos os 
casos, nada nos informa sôbre o 
sistema de artérias, veias e va
sos capilares, que fazem o orga
nismo funcionar. O sistema cir
culatório da administração é for
mado pelas relações aqui chama
das de informais. Se essas rela
ções não suplantam a estrutura 
formal, pelo menos a suplemen-

[am ele I1I<lneira yariaJa c {umb
mental para seu oom funciona
mento. 

A importância principal dêste 
ensaio é que êle nos convida a 
olhar atrás da cortina represen
tada pelos aspectos mais formais 
da administração pública. )J unca 
é demais insistir na tecla de que 
a administração é um setor em 
que homens e mulheres estão em
penhados no trabalho e que a 
administração, na verdade, é na
da mais e nada menos do que 
homens e mulheres em ativida
de. Segue-se, daí, que tudo o 
que afeta o servidor público afe
tará, também, o espírito com que 
trabalha, a energia que despen
de no cumprimento de seus de
veres e, conseqüentemente, o re
sultado final de seus esforços 
que, em última análise, é o pro
duto bruto da administração. 

Entre os fatôres marginais de 
maior significação como condi
cionadores da administração pú
blica, está o meio em que ela 
atua. ~sse meio é determinado, 
em grande parte, pelo elemento 
natural e físico do ambiente, ou 
seja, a ecologia; pelo contexto 
constitucional dentro do qual a 
máquina administrativa funcio-
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na; e pelas múltiplas inter-rela
ções pessoais a que damos o no
me de organização informal. O 
meio da administração pública 
t:ão é imutável, mas, ao con
trário, flexível e fluido. Não é 
invariável em seus efeitos ou 
conseqüências, mas modifica-se 
conforme as circunstâncias. Ape
nas num único sentido parece 
desprovido da faculdade de va-

riar, isto é, em sua contínua in
fluência sôbre os processos orais 
e visuais de administração. A 
habilidade para ajustar a admi
nistração à sua base ou estrutu
ra mostra as diferenças entre a 
ação mecânica e a ação inteli
gente. O conhecimento dos as
pectos ecológicos da administra
ção traz vida a um assunto que, 
de outro modo, seria artificial. 

"Há pessoas que gostam de anotar na rapa ou nas últi
mas páginas do livro. Pensam, como eu, que isto evita o 
trabalho de uma leitura extra, para redescobrir os principais 
pontos que pretendiam guardar. Vocês custarão mais a em
prestar seus livros, se os anotarem ou se escreverem em suas 
últimas páginas. 2les se tornarão documentos de sua auto
biografia intelectual e vocês não gostarão de confiá-los a 
ninguém, exceto ao melhor dos amigos." 

MORTIMER J. ADLER, A Arte de Ler 
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