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Aprofunda a análise e a discussão no que tange à importância da
melhoria da Qualidade do Ensino de Administração nas Escolas Superiores - em
especial as de Formação do Administrador Público - e sua relação com a otimização
dos Serviços prestados nas Instituições de Governo.

Relata as vicissitudes impostas pela Coroa Portuguesa ao sistema
educacional vigente à época; retrata os posteriores esforços do já então Governo da
República, no sentido da criação de Escolas e Cursos Específicos de Administração e
esclarece a luta politica e as incompreensões que foram vencidas para que se aceitasse
a existência de um profissional de Administração no concerto das demais profissões
que hoje atuam no mercado.

Discorre sobre o atual processo de formação de administradores,
perscruta os meandros didático-pedagógicos dos cursos hora ministrados e sugere
mudanças genotípicas na condução dos misteres universitários, no que concerne à
formação ética e profissional do Administrador Público, sugerindo a adoção de novos
paradigmas de eficiência e eficácia nos serviços públicos.

Apresenta reflexões quanto ao papel que a Universidade

deverá

assumir diante da comunidade científica mundial e quanto as soluções técnicas que
poderão concorrer parar a instrução de um novo patamar didático-pedagógico no que
respeita à utilização do saber científico na solução dos anseios sociais.

This Dissertation discusses the importance of the improvement of the quality of
teaching in Higher Education Schools, mainIy those devoted to the Public
Administration formation and its reIation to the services rendered by Government
institutions.

It reports the difficulties imposed to the educational system by the Portuguese Crown at

that time, and the Iater efforts by the Republican Government aiming at the creation of
Management Schools. It aIso deaIs with the politicaI difficulties and misunderstandings
that had to be overcome so that the existence of a new professional of management
could formally be accepted in the market pIace.

This dissertation aIso discusses the present educational process of Administrator
formation, anaIysing the pedagogical means and techniques regarding the course under
way. It aIs o takes the ethicaI formation of Public Administrators into consideration,
suggesting new paradigms of efficiency and effectiveness in the public services.

Finally, it discusses the rôle of the University vis à vis the scientific community and the
introduction of new technological solutions able to lead to a new didactic-pedagogicallevel.
This new knowledge should be connected to the solution of social demands.
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

A proposta deste ensaIO é a de uma análise crítica
sobre o Ensino de Administração Pública em nosso País, num momento em que este
debate vivamente reformas constitucionais, educacionais, sociais, econômicas e políticas.

Daremos especial atenção ao Ensino da Administração
Pública nos cursos de graduação, à formação dos quadros dirigentes das Empresas
Públicas e refletiremos sobre a necessidade de modificação da estrutura curricular dos
cursos dessa especialidade, tencionando atender às exigências de formação adequada do
alunado.

Consideraremos, ainda, a formação acadêmica desses
alunos, no contexto de uma oportuna análise da relação entre o Ensino da
Administração, tal como ministrado no Brasil - e o know-how necessário para o exercício
específico e profissional do Gestor Público, que se supõe seja adequadamente
transmitido, nos cursos de Administração, para gerir a Res Pública.

Nossas

preocupações

decorrem

também

da

constatação, colhida w1iversalmente pela "media", de que grande parte do Serviço
Público Brasileiro vive um período de descalabro administrativo, contaminando o Setor
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Público que, salvo raríssimas e honrosas exceções, tem se distinguido pela corrupção e
ineficiência administrativa.

Servindo a um Estado inchado e corrupto, a
Administração Pública, às vezes, torna-se autofágica (1), consumindo grande parte de
seus recursos - orçamentários, de tempo e energia - exclusivamente para manter a própria
energIa.

Em outros casos, os gestores da COisa pública
distanciam-se da sociedade a que servem, transformando-se em tecnocratas frios, autosuficientes e sem qualquer criatividade. Essa conduta insuflou, nas narinas das
organizações estatais, fortes ventos de corporativismo, corrompendo a "cultura" do
Administrador Público, mais empenhado na preservação de seus privilégios do que no
aperfeiçoamento de sua atividade-fim.

Reconhecendo, como inegável, a má Imagem da
Administração Pública Brasileira - e prometendo defenestrar, em definitivo, as práticas
endógenas de compras superfaturadas, corrupção e prevaricação - o governo do expresidente Fernando Collor de Mello empenhou-se em diminuir o tamanho do Estado,
embora, paradoxalmente, tenha sido engolfado, como se percebeu no processo de
"impeachment", pelas mesmas forças que determinam, há décadas, as tristes marcas da
ineficiência, desídia e falta de exação na gestão da coisa pública.
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A cnse do Setor Público é interpretada como
conseqüência desagradável do excessivo intervencionismo estatal e do modelo de
substituição de importações implantado a partir de 1930.

N a medida em que o Estado se expandia, surgia a
necessidade concomitante de suprir a carência de recursos humanos qualificados,
convenientes a esse crescimento. A prioridade em formar e especializar o Servidor
Público acentuou-se, desde a formação do Estado Intervencionista, até o momento atual,
do Capitalismo de "tempo real", alicerçado nos avanços tecnológicos e na chamada
economia globalizada.

Urge, pOIS, preparar o Administrador Público ainda
com mais seriedade, criticando os atuais currículos dos Cursos de Administração das
principais universidades públicas e privadas, tendo em vista reavaliá-Ios para os novos
tempos de modernidade e para preparar o gestor para uma competente diagnose das
causas verdadeiras da deteriorização dos serviços prestados pelo Setor Público.

Quanto a essa provocante questão da crise do Setor
Público, parece existir um consenso de que o Estado cresceu demais, intervindo em áreas
muito além de sua competência, tendo a sua expansão máxima durante os governos
militares, principalmente durante o governo de Ernesto Geisel.

5

Coube ao Estado brasileiro interferir em áreas
empresariais que não poderiam ser desenvolvidas, à época, pelo fraco setor privado, na
tentativa de contrabalançar o imenso poder dos oligopólios multinacionais. A ilimitada
expansão do setor estatal levou-o à insolvência, por excesso de endividamento externo e
interno, exaurindo-se, jWlto com a ditadura militar, o seu poder de intervenção. Essa
perspectiva desorganizou, na mesma velocidade da entropia estatal, as expectativas de
formação de bons gestores de Administração Pública, já que a condução da máquina
estatal quase sempre fora realizada por critérios não técnicos e não profissionais.

Examinaremos, nesta dissertação, aspéctos relevantes
da formação histórica do Serviço Público, dos tempos do Brasil-colônia até os tempos
atuais, ressaltando que alguns espíritos lúcidos, ao longo de nossa História, já chamavam
a atenção para a necessidade de se formar convenientemente aqueles que exercenam a
fWlção pública.

o cerne, entretanto, de nossas

reflexões é a formação

técnico-científica do Administrador Brasileiro, desde os seus aspéctos pedagógicos
genéricos, até o ensino propriamente dito da administração, em geral, e da administração
pública, em particular, visando à importância e necessidade de sua reformulação para a
melhoria da qualidade da Serviço Público.
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Vamos, ainda, estudar a efetividade do Serviço
Público relacionada à formação acadêmica de seus servidores e até que ponto
desempenham, positiva ou negativamente, as suas funções de gerenciamento.

Acreditamos na importância da relação entre a
formação do Administrador e a Administração da empresa pública. Apesar de
admitirmos que somente o conhecimento científico não seja bastante para uma gestão
eficiente, consideramos que uma colaboração efetiva entre o processo educacional e a
tecnologia de Administração permitirá o atendimento às necessidades sociais, em função
da organização dos fatores de produção, dentro das prioridades nacionais, com elevada
certeza científica.
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CAPITULO 2:
I

O ESTADO BRASILEIRO E O SERVIÇO PUBLICO

A epopéia das navegações lusitanas, no século XVI,
expressão maior do Estado Comercial, impôs uma verdadeira legião de funcionários,
todos empenhados em manter a enorme Máquina Mercantil Portuguesa, principalmente
considerando a pequena população lusa da época. A construção de diferentes tipos de
embarcação, o adestramento das tripulações e seu abastecimento, o controle da carga
embarcada e das preciosas especiarias oriundas das Índias - tudo isso demandava, ou
melhor, impunha servidores competentes. A sua falta obrigou a Monarquia Portuguesa a
arregimentá-los no estrangeiro, principalmente os mais adestrados nas artes náuticas.

Importa ainda esclarecer que, mesmo depois do
período áureo das navegações lusitanas, esse "exército de funcionários" continuou a
existir, agora necessário para a manutenção do Império Ultramarino. Dessa forma,
Portugal formou uma poderosa burocracia, às esteiras da dominação colonial, instalando
tal aparato também na colônia brasileira:

"Uma
rede
movediça
de
funcionários
metropolitanos cobria o território brasileiro,
sem
nW1Ca se prender à terra nem aí possuir outros
interesses além do soldo ou ordenado e do que
pudesse
amealhar
para quando regressasse a
Portugal. Aliás, a alta administração colonial gostava
de poder contar, entre os seus auxiliares diretos,
com indivíduos que, tal como os seus superiores, só
pensavam no momento de voltar à metrópole". (2)
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2.1 - A herança colonial

o

Brasil, desde o início do período colonial, preso a

essa xenofobia aos funcionários monárquicos portugueses, mesmo após a sua
Independência, continuará submetido à quantidade em vez de aprimorar a qualidade de
seus servidores. O Estado português instalou uma verdadeira rede burocrática,
justapondo autoridades e jurisdições, gerando grandes conflitos na jovem Colônia.

Somente para ilustrar a confusão, havia funcionários
régios, administradores mlmicipais, alfandegários, civis, da Corte, militares e públicos,
invadindo freqüentemente as atribuições e jurisdições uns dos outros.

Observa, nesse sentido, Nizza da Silva (3) que era
preCIso fazer distinção clara entre os então servidores da Casa Real e os órgãos da
Administração Pública propriamente dita, os primeiros trabalhavam para a Corte e, os
últimos, para o Estado.

A Administração Colonial condiciona os resultados
ineficientes, muitos anos depois vividos pelo Serviço Público, no Brasil.

Não podendo se ocupar de início do Brasil, em
virtude do maior interesse pelo comércio marítimo com as Índias, Portugal mandou
expedições de reconhecimento e policiamento e uma expedição colonizadora, sob o
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comando de Martim Monso de Souza. Como não deram o resultado esperado, o Rei
português resolveu apelar para a iniciativa particular, instituindo um sistema de
Capitanias Hereditárias, que teve êxito no litoral africano. O fracasso do sistema de
capitanias no Brasil, por não conseguir a efetiva ocupação do território e de sua defesa
contra pilhagens, obrigou, mais uma vez, a Coroa portuguesa a transformar o sistema de
colonização e adotar o regime de Governo Geral.

Ao ser nomeado o governador, este administrava com
o auxílio de um "Regimento", que nomeava seus funcionários públicos, os primeiros do
Brasil: Um Capitão-mór, Três Escrivães, Um Tesoureiro, Um Almoxarife e Dois
Mestres. Essas foram, por conseguinte, as primeiras funções públicas do Brasil, visto que,
antes de Tomé de Souza, as tentativas colonizadoras não apresentaram o êxito
pretendido. (4)

A organização social da colônia dividia -se muito
claramente em classes: o Clero, distribuído entre secular e regular; a Nobreza, dividida
entre os Aristocratas e FW1Cionários Régios, e o povo, divido entre vilões livres e servos
semi -militares.

N o que respeita à organização financeira, os tributos
recaiam sobre o povo, uma vez que o Clero e a Nobreza gozavam de isenção.
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Os órgãos de administração eram os Conselhos,
Comunas ou Municípios, que constituíam o Governo local das vilas e cidades. Os
Conselhos eram constituídos pelos "homens bons" ou "vizinhos", sendo regulados de
início pelos "Forais", depois pelas "Ordenações do Reino". As leis mlmicipais eram
escritas na "Casa da Câmara" e chamavam-se "Posturas", que podiam ser feitas livremente
pelos vereadores juntamente com o juiz ordinário, seu presidente, desde que não
contrariassem as "Ordenações e Leis Especiais do Reino". As "Posturas" eram depois
confirmadas pelo "Provedor" , espécie de procurador da Fazenda nomeado pelo Rei.

Comenta o historiador Hélio de Alcântara Avellar (5)
que foi o mW1icípio a única divisão territorial brasileira exclusivamente administrativa,
cuja existência se tornou essencial para a formação país, representando uma herança do
municipalismo de Portugal e Espanha que procede da monarquia ibérica.

N a verdade, o viés mercantilista da Coroa Portuguesa,
que fazia da nobreza e dos fW1Cionários verdadeiros mercadores, abriu caminho para o
modus operandi do caráter administrativo.

Tudo girava em função do lucro que se poderia obter
com o comércio das Índias. Todos, desde o Vice-Rei até o mais humilde dos
funcionários, visavam a enriquecer no desempenho de suas funções. A diversidade da
atividade mercantil impôs diferentes atribuíções funcionais, que causavam conflitos entre
funções e jurisdições. Não se pode esquecer, por fim, a falta de preparo específico para o
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desempenho dos cargos, visto que , na maioria das vezes, eles eram "presenteados", a
custa de apadrinhamentos e filhotismos.

Tal era a herança administrativa legada pela Metrópole

à sua Colônia.

2.2 - O Império Brasileiro

Em 1822, o Brasil emancipou-se de Portugal, como
conseqüência da transferência da Corte Portuguesa para o Brasil em 1808, que foi a causa
principal das idéias separatistas.

o

retorno de D. João VI a Portugal, deixando, no

Brasil, seu filho D. Pedro I, e a política das Cortes Portuguesas, que queriam a regressão
do Brasil à condição de Colônia, serviram para reunir os brasileiros influentes, o Regente
e sua esposa, D. Maria Leopoldina, em busca da emancipação do Brasil.

Herdeiro do espírito e da ação da Monarquia
Portuguesa, o Império Brasileiro constituiu uma "elite" construída sobre os alicerces de
uma forte burocracia.
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o

historiador José Murilo de Carvalho (6), relembra

um dos melhores texto de sociologia política de Joaquim N abuco para qualificar a
"burocracia" como o "império de todos":

" ... a escravidão, ao fechar alternativas econômicas
para grande parte da população livre, fazia com que
o funcionalismo público se tornasse a vocação de
todos. Daí o número excessivo de funcionários que
com seus magros vencimentos se tornavam os
servos da gleba do governo, vivendo em terras do
Estado,
numa dependência
que só aos
mais fortes não quebraria o caráter" . (7)

Conforme o mesmo autor, Raymundo Faoro tornouse um agudo crítico das posições de N abuco, tendo ótica diferente da burocracia
imperial:

" tratava-se de um grupo que se constituíra em
estamento e se tornara árbitro da nação e das
classes sociais, regulador da economia e proprietário
da soberania nacional. A visão de Nabuco se vincula
à corrente
que
vê
o
Estado
Imperial
submetido à propriedade da terra, seja através da
classe latifundiária em geral,
seja através de
oligarquias regionais ou clãs sociais. Com Faoro, ou
este com eles, estão os que vêem o mesmo Estado
presidindo os destinos de uma sociedade inerte". (8)

2.2.1 -

o Império até 1854

Foi principalmente a herança burocrática Portuguesa
que forneceu os alicerces da manutenção da unidade e estabilidade de sua ex-Colônia. A
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permanência, no Brasil, da Corte Portuguesa também fez transmIgrar a respectiva
burocracia européia, com todo o seu detalhismo autárquico, e foi fator decisivo para o
aprimoramento das fW1ções administrativas, apesar de com ela também terem vindo os
velhos vícios do compadrio e nepotismo.

Uma boa visão do exercício das funções públicas no
Brasil, durante a estada da Família Real no Rio de Janeiro, é fornecida pelas "Cartas" de
Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, funcionário da Corte que veio para cá, pouco depois
da Corte,

trazendo de Portugal parte preciosa da Biblioteca Régia. Marrocos (9)

apresenta-nos informações sobre os diferentes tipos de funcionários, bem como suas
pretensões e nomeações para cargos importantes.

A permanência da Corte nas terras da Colônia operou
uma transição pacífica entre a Administração Colonial e a Imperial. Com a abertura dos
Portos (1808) e a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves
(1815) ), houve o início de uma tímida instalação de pequenas indústrias para apoio do
consumo Real e de sua "entourage". Essa pequena liberdade econômica asfaltou os
caminhos para a declaração formal de independência sete anos depois. Conforme
assegura Murilo de Carvalho, a formação educacional de nossas elites muito contribuiu
para esse processo:

"Elemento
poderoso de w1ificação ideológica
da política Imperial foi a educação superior. Em
primeiro lugar porque quase toda a elite
possuía estudos superiores, o que acontecia com
pouca gente fora dela: A elite era uma ilha de
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letrados num mar de analfabetos. Em segundo
lugar, porque a educação superior se concentrava na
formação jurídica e fornecia em
conseqüência
um
núcleo homogêneo de conhecimentos e
habilidades. Em terceiro lugar, porque se
concentrava até a independência, na Universidade de
Coimbra e, após a Independência, em quatro capitais
provinciais, ou duas, se considerarmos apenas a
formação jurídica. A concentração temática e
geográfica promovia contatos
pessoaIS entre
estudantes das várias capitanias e províncias e
incutia neles uma ideologia homogênea dentro
do estrito controle a que as escolas superiores eram
submetidas pelos governos tanto de Portugal
quanto do Brasil. (10)

2.2.2 -

De 1854 até a formação da República

Compromissos antigos assumidos por Portugal com
a Inglaterra forçaram o Brasil a uma política de livre comércio, em que não seria
estabelecida qualquer proteção à indústria nascente, o que fez prevalecer uma economia
essencialmente agrícola.

o

Estado continuou centrando a sobrevivência da

sociedade, embora não se encontre registro de que os Governadores realmente se
preocupassem com a qualidade dos Servidores Públicos. Isso pode ser facilmente atestado
pela leitura de cartas, diários e relatórios da época, que comprovam ser
qualificação desses funcionários.

péssima a
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A partir dos primórdios do Segundo Império, passam
os homens públicos brasileiros,

através de propostas legislativas, a demonstrar

preocupação com a formação do administrador público.

A insuficiência de preparo dos servidores foi ressaltada
pelo Deputado baiano Angelo Moniz da Silva Ferraz, mais tarde Barão de U ruguaiana,
que recomendou, ainda em 1854, a instrução profissional para os ramos da Indústria e
da Pública Administração. A idoneidade e a instrução precisa seriam toldadas pela
ausência de ensino das matérias administrativas, apreendidas apenas por esforço particular
no desempenho ocasional da atividade pública. A Ciência da Administração deveria ser
estimulada e não somente ser privilégio de ilustrados estudiosos que tivessem a ventura
de ir para o exterior. Para o Deputado, apenas uma cadeira de Direito Administrativo
não seria suficiente para preparar bons Administradores, que só poderiam ser criados
mediante ensino aperfeiçoado, sendo para isso necessária uma Escola de Direito e
Administração. Muito adiante do seu tempo, Silva Ferraz aduziria:

"Creio necessária uma Escola de Direito e de
Administração. E será possível w1i-Ia à de Comércio,
de que trata esta lei? Se não é possível, unamos ao
menos a esta escola uma cadeira de Direito
Administrativo, e grande parte das matérias que nela
ensinam, entra no ensino da Ciência Administrativa.
Esta escola assim organizada algum bem fará.
Façamos este ensaio". (11)
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Outra figura exponencial do Império, o ministro Luiz
Pereira do Couto Ferraz, mais conhecido como Barão do Bom Retiro, fez menção sobre
a lacuna existente em relação a um Curso de Ciências Administrativas que habilitasse a
mocidade brasileira para os diversos empregos, na sociedade, que dispensassem os
estudos jurídicos propriamente ditos. No Relatório do Império, de 1857, o Barão do
Bom Retiro reiterou a sua opinião:

"Terminarei este relatório chamando, como tenho
feito em outros relatórios, a vossa atenção para a
necessidade de criar nesta Corte mll curso ou
faculdade especial de ciências próprias de
Administração. (... ) Parece-me, pois, que já é tempo
de tratar-se de preencher a falta de um tal
estabelecimento, que habilitará a nossa mocidade
para muitos lugares na carreira administrativa." (12)

A chamada "Reforma Liberato Barroso" (1865)
apresentou novidades no sentido de harmonizar os estudos superiores a uma concepção
mais moderna. Propiciou a divisão do curso de Direito em duas seções, uma de Ciências
Jurídicas e outra de Ciências Sociais. Superando as disposições do Decreto nO 1.386, de
28 de abril de 1854, que não satisfaziam mais as necessidades do ensino, o Ministro do
Império, Liberato Barroso, adotou nova repartição para os cursos de Direito então
existentes:

"Art. 10 - As Faculdades de Direito dividir-se-ão em
duas seções: P seção de Ciências Jurídicas; 2a seção
de Ciências Sociais. Parágrafo 10 - a P seção
compreenderá: Direito Natural Privado e Público,
Direito Romano, Análise da Constituição do
Império, Direito Comercial Marítimo, Teoria e
Prática do Processo, Direito Eclesiástico; Parágrafo
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2° - A 2 a seção compreenderá : Direito Natural
Privado e Público, Análise da Constituição, Direito
Internacional e Diplomacia, Direito Administrativo,
Economia Política e Direito Eclesiástico". (13)

Atualmente, à luz da Classificação das Ciências, seria
discutível a nomenclatura de Liberato Barroso. É evidente que foi dado o nome de
Ciências Sociais à 2a seção apenas por estar incluída nela uma cadeira de Economia
Política, no resto, porém, em nada se diferenciando da la.

Em 1878, o Ministro do Império Carlos Leôncio de
Carvalho, não obstante considerasse de grande valor prático a divisão entre cursos de
Ciências Jurídicas e Sociais, observava que muitos estudos jurídicos seriam dispensáveis
para outros especialistas, já que o país pouco teria a esperar de tantos talentos
enciclopédicos. Na verdade, cada um deveria consultar a própria vocação, os que
pretendessem ser advogados ou magistrados percorreriam a senda dos estudos
especificamente jurídicos, enquanto os estudos sociais seriam o requisito para atingir
cargos políticos, diplomáticos ou administrativos, apesar de não ser vedado a que as duas
partes freqüentassem, sucessiva ou simultâneamente, as aulas de ambos os cursos. Nos
estudos jurídicos seriam acrescentadas cadeiras como Medicina Legal e de Processo Civil
e Criminal, ficando, por sua vez, os estudos sociais aumentados em seus currículos pelas
cadeiras de Ciência da Administração, Higiene Pública, Ciência das Finanças,
Contabilidade do Estado, Diplomacia e História dos Tratados. (14)
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A Reforma Geral do Ensino, anunciada por Leôncio
de Carvalho, teve lugar em 1879, e foi realizada com o claro propósito de criar, nas
Faculdades de Direito, um curso destinado à Formação de Administradores Públicos. A
"Reforma Leôncio de Carvalho", levou bem mais longe aquilo que a "Reforma Liberato
Barroso" apenas ensaiara, mais na intenção do que na realização, dando maior
consistência e lógica à divulgação do Curso de Direito em suas seções. Pelo Decreto
7.274, de 19 de abril de 1879, foram inseridas as inovações sugeridas pelo ministro. O
seu artigo 23 rezava que as Faculdades de Direito seriam divididas em duas seções, a das
Ciências Jurídicas e a das Ciências

Soci~is.

A primeira seção compreenderia o ensino das

seguintes matérias: Direito Natural, Direito Romano, Direito Constitucional, Direito
Eclesiástico, Direito Civil, Direito Criminal,

Medicina Legal, Teoria e Prática do

Processo Criminal e Comercial, acompanhadas de aulas práticas. Da segunda seção,
constariam as matérias seguintes: Direito Natural, Direito Público Universal, Direito
Constitucional, Direito Eclesiástico, Direito das Gentes, Diplomacia e História dos
Tratados, Ciência da Administração e Higiene Pública, Economia Política, Ciência das
Finanças e Contabilidade do Estado. (15)

Fácil é se constatar que 50% das matérias integrantes
do currículo do Curso de Ciências Sociais, instituído por Leôncio de Carvalho, eram
representados por disciplinas que, pela afinidade deveriam claramente integrar um
currículo de Administração Pública. Entre estas destacam-se Diplomacia e História dos
Tratados, Direito Administrativo, Ciência da Administração, Economia Política, Ciência
das Finanças e Contabilidade do Estado.
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Pela primeira vez, não se tratava de uma intenção mal
definida, mais de um propósito manifesto. Não pode haver dúvidas quanto aos objetivos
do Curso de Ciência Sociais. Os dispositivos constantes dos parágrafos 8° e 9° do art. 23
do Decreto nO 7.247, de 9 de abril de 1879, tornavam claro que se tratava de um curso
destinado a preparar Administradores públicos:

"Parágrafo 8° - O grau de bacharel em Ciências
Sociais habilita, independentemente de exame, para
os lugares de adidos de legações, bem como para os
de praticantes e amanuenses das Secretarias de
Estado e mais Repartições Públicas".
"Parágrafo 9° - O grau de bacharel em Ciências
Jurídicas habilita para a advocacia e a magistratura".

Nota-se a elevada concepção de Serviço Público que
inspirou a Reforma Leôncio de Carvalho. Segundo o ministro, os cargos, ocupados por
praticantes públicos, deveriam ser preenchidos por bacharéis em Ciências Sociais.

Ruy Barbosa, três anos maIS tarde, defenderia a
implantação de um curso de formação de Administradores Públicos de alto nível. Suas
idéias acham-se consignadas em famoso parecer sobre a Educação, que figura em suas
Obras Completas, sob o título "Reforma do Ensino Secundário e Superior". Ruy
Barbosa propunha, aproximadamente, o mesmo que Liberato Barroso e Leôncio de
Carvalho: A dicotomização do curso de Direito. Assim, o curso de Ciências Jurídicas
prepararia o estudante para o exercício da advocacia e da magistratura e o de Ciências
Sociais para a Diplomacia e para a Administração Pública. Entretanto, Ruy Barbosa
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levou mais longe a diferenciação dos cursos, substituindo a cadeira de Higiene Pública
por wna de Sociologia e incluindo wna de Crédito e outra de Moeda e Bancos.

o

currículo do Curso de Ciências Sociais, consoante o

famoso parecer de Ruy Barbosa, integrava as seguintes matérias: Sociologia, Direito
Constitucional Brasileiro e Constituições Comparadas, Direito das Gentes, Diplomacia e
História dos Tratados, Direito Administrativo e Ciência da Administração, História do
Direito Nacional, Economia Política, Ciência das Finanças, Contabilidade do Estado,
Crédito, Moeda e Bancos. (16)

Existe perfeita identidade doutrinária, bem como
continuidade de iniciativas entre as Reformas de Liberato Barroso e Leôncio de Carvalho
e a proposta de Ruy Barbosa, especificamente concebida para formar Pessoal
Administrativo de alto nível para atender as exigências do Serviço Público. O currículo
do Curso de Ciências Sociais, definido em 1882 por Ruy Barbosa, mas não
implementado à época revelava notável grau de aproximação com o Currículo das
Escolas de Administração Pública, implantadas no Brasil e em outros países 50 ou 60 aos
depois!

Woodrow Wilson, que foi Presidente dos Estados
Unidos, registrava nwn ensaio famoso, escrito em 1887 - portanto 5 anos depois do
parecer de Ruy Barbosa - que o estudo da Ciência da Administração estava sendo
incluído nos currículos universitários de seu país. A partir daí, o Ensino de Administração
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difundiu-se em maIS de cento e cinqüenta universidades e outros estabelecimento
educacionais dos Estados Unidos. (17)

Caso a proposta de Ruy Barbosa tivesse, à época,
recebido acolhida, nosso país estaria preparando também, há mais de cem anos, as suas
equipes de Administradores profissionais.

2.3 - A República

A República foi implantada no Brasil faltando pouco
mais de uma década para o século :XX. Dentro das duas primeiras décadas do novo
século, o mundo assistiria à publicação das obras de Taylor (1911) e Fayol (1916),
simultâneamente ao advento da "linha de montagem", método industrial que inaugurou
uma

nova era para o

Capitalismo.

Essas duas obras

tornaram-se

marcos

importantíssimos para a mudança radical da mentalidade contemporânea e incentivaram
a necessidade de se estudar e aprofundar pesquisas na área da Administração. No entanto,
é difícil determinar-se a data em que as idéias de Taylor e Fayol aportaram ao Brasil.

Certamente, chegaram sob a forma de livros, de
notícias orais, a partir da publicação do livro de Fayol, na França, em 1916. O ilustre
engenheiro industrial, de ongem francesa, defendia que a Administração é um dos
conhecimentos essenciais e, assim, deveria ser ensinado em todos os níveis de educação.
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Reflexo das influências de Taylor e Fayol, pode ser
encontrado no fato de a Reforma Rocha Vaz , de 1925, ter incluído no currículo de
Engenharia Civil, uma cadeira polivalente, extravagantemente intitulada "Organização e
Tráfego das Indústrias, Contabilidade Pública e Industrial e Direito Administrativo". (18)
Importante ressaltar a

criação, em 1931, do Instituto de Desenvolvimento e

Organização Racional do Trabalho - IDORT - destinado à disseminação da
Administração Científica, com sede no Estado de São Paulo.

2.3.1 -

A República Velha

Segundo

Jorge

Nagle

(19),

no

campo

da

Administração Federal, o Regime Republicano reúne vários serviços públicos no mesmo
órgão, criando em abril de 1890, a Secretaria de Estado dos Negócios da Instrução
Pública, Correios e Telégrafos, sendo deslocada, contudo, a instrução pública para o
âmbito do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, por uma lei de outubro de 1891
que reorganizaria, mais uma vez, os Serviços da Administração Federal até o fim da
Primeira República. Transferidos os serviços de instrução para a competência do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, retornou-se à situação existente no Império,
quando tais serviços eram adstritos ao Ministério do Império. Ambas as pastas eram de
viés político.

A partir dos anos Vl11te, desenvolveu-se um efetivo
interesse pela Educação, reclamando-se da ausência de uma Política Nacional de
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Educação, que não fracionasse a atividade administrativa e provocasse dualismos em cada
sistema escolar. O descaso com a Educação do povo, inclusive, tornou-se uma
preocupação constante, principalmente das campanhas nacionalistas. (20)

De uma forma geral - e consoante o próprio autor - a
inexistência de dispositivos constitucionais configurando um projeto amplo e sistemático
para a Educação Nacional; a ausência de órgãos administrativos superiores - Ministério e
Secretarias - para tratarem exclusivamente dos Serviços da Educação nas esferas estadual e
federal; a falta de um Plano Nacional de Educação e a permanência de um Sistema
Escolar sem disciplinamento interno para integrar graus e ramos foram os resultados
típicos do ensino durante a República Velha, o que comprova a extrema debilidade dos
serviços públicos. (21)

2.3.2 -

A Revolução de 1930

Pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, que foi a
partir da chamada "Revolução de 30" que o Brasil começou a se adaptar, política,
econômica e socialmente, às novas tendências do mundo contemporâneo. O governo de
Getúlio Vargas, que percorreu o período até 1937, intitulando-se "provisório", teve seu
ponto culminante na promulgação da Constituição de

1934, que pretendia,

fundamentalmente, retirar o País de seu atraso agrário. O Poder Executivo, organizado
de maneira revolucionária para a época principalmente na área social, dá início a grandes
transformações, destacando-se as criações dos Ministérios do Trabalho e da Educação e
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Saúde Pública. Uma nítida influência das novas idéias - no domínio da administração - na
formulação dos problemas brasileiros, relacionados com o surgimento de novas
categorias profissionais, ocorreu em 1931, justamente com a Reforma Geral do Ensino,
realizada pelo Ministro Francisco Campos.

Ao organizar o Ensino Comercial, através do Decreto
nO 20.158, de 30 de jlU1ho de 1931, o Governo Provisório cnou o Curso de
Administração e Finanças, compreendendo diversas disciplinas, como Matemática
Financeira, Geografia Econômica, Economia Política, Finanças e Economia Bancária,
História Econômica da América e Fontes da Riqueza Nacional, Direito Constitucional e
Civil, Direito Internacional Comercial, Direito Administrativo, Direito Industrial e
Operário, Direito Público Internacional, Política Comercial e Regime Aduaneiro
Comparado, Legislação Consular, Ciência da Administração,

Contabilidade de

Transportes, Contabilidade Pública, Psicologia Pública, Lógica e Ética e Sociologia. (22)

Vários dispositivos do Decreto, anteriormente citado,
revelaram a intenção de institucionalizar o ensino misto de Administração e
Administração Pública no Brasil. Instituía, assim, uma série de cursos que, sob a
referência comum de Ensino Comercial, formava simultâneamente Perítos-Contadores,
Guarda-Livros, Administradores-Vendedores, Atuários, Secretários e Bacharéis em
Ciências Econômicas. Em seu artigo 28, o Decreto dispunha que os alunos que
terminassem os Cursos Técnicos receberiam, respectivamente, os diplomas de PeritoContador, Guarda-Livros, Administrador-Vendedor, Atuário e Secretário; aos que
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concluíssem o Curso de Administração e Finanças senam conferidos diplomas de
Bacharel em Ciências Econômicas e o título de doutor em Ciências Econômicas, no caso
de defenderem tese perante a respectiva Congregação.

o

Decreto 20.158 demonstrava o propósito de dar

preferência a certos grupos para ingressarem nos cargos públicos disponíveis, abrindo os
artigos 75 e 79 as portas do Serviço Público a egressos dos cursos organizados sob a
designação genérica de Ensino Comercial.

A Reforma Francisco Campos não se limitou,
entretanto, a introduzir disciplinas administrativas nos currículos dos vários cursos
englobados sob a designação genérica de Ensino Comercial. Foi além, incluindo num dos
Cursos de Engenharia, lUTIa disciplina heterogênea, destinada a dar, aos engenheiros,
certos conhecimentos de Administração. Comum às últimas séries dos quatro cursos, em
1931, na Faculdade Nacional de Engenharia, a disciplina era ministrada em dois períodos
letivos. O título da cadeira dá boa idéia de sua extensão e heterogeneidade: "Organização
das Indústrias; Contabilidade Pública e Industrial; Direito Administrativo c Legislação
(de Águas, Minas, Terras e Trabalho )" (23). No Curso de Engenharia de Minas, a cargo
da Escola de Minas de Ouro Preto, foi igualmente incluída uma disciplina mista:
"Economia Política, Finanças, Estatística, Direito Administrativo e Legislação ( de
Águas, Minas, Terras e Trabalho )" (24).
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Essas providências, de ordem pedagógica, eram,
contudo, paliativas, porque o Curso de Administração e Finanças não era reconhecido
como tal pelo Ministério da Educação. Embora fosse um Curso de Administração e
Finanças, o diploma conferido era o de Bacharel em Economia, exigindo-se, ainda, do
corpo discente o diploma de Perito-Contador ou Atuário. Conclui-se, por conseguinte,
que, na prática, era um dispositivo que transformava legalmente Peritos-Contadores em
Economistas, pela via da Administração e Finanças. Sem nenhuma base lógica ou
científica, naquele tempo só poderia ser Economista quem fosse Perito-Contador ou
Atuário, o que se constituía num privilégio inaplicável que, inclusive, não prosperou,
dado que o Curso de Administração e Finanças não despertava nenhum interesse aos que
se destinavam às carreiras comerciais.

Objetivando corngIr as falhas do Curso Superior de
Administração e Finanças, o Senador Waldemar Falcão apresentou, ao Senado Federal,
em 1935, o objeto de Lei nO 58) com o fim de criar, definitivamente, a Faculdade de
Ciências Políticas e Econômicas, prevista, anteriormente, no art. 1° do Decreto na
19.852, de 11 de abril de 1931, e destinada a preparar técnicos que se propusessem ao
desempenho de atividades administrativas, públicas e privadas. (25)

O Projeto Waldemar Falcão foi substituído por outro
(na 56/1936), que por sua vez sofreu várias modificações, até ser aprovado em plenário
em 1937, sendo remetido à Câmara dos Deputados, onde foi esquecido, dado que o
próprio Poder Legislativo foi suprimido em 1937. Entretanto, a importância desse

27

substitutivo era flagrante, porque distinguia judiciosamente os cursos de Economia e de
Administração Pública. (26)

Como os discursos dos parlamentares e ministros,
desde os tempos do Império, já demonstravam a constatação do despreparo dos
servidores públicos, as diferentes tentativas para que fossem estabelecidos cursos
destinados ao ensino da Administração Pública resultaram da conscientização, por parte
dos legisladores, da imperiosa necessidade de melhorar a qualidade do Serviço Público,
melhorando o perfil profissional dos servidores.

Todavia,

mercê

dos

fatos

políticos

que

se

desenrolaram à oportunidade, a educação, no que respeita à formação do administrador
público, foi procrastinada, novamente.

2.3.3 - Do Estado Intervencionista até a situação atual

A História do Brasil pode ser caracterizada pela
evolução histórica de um Estado Intervencionista. Conforme resume Gileno Fernandes
Marcelino, Portugal manteve o Brasil sob severa vigilância mercantilista, em razão de
acordos celebrados com a Inglaterra, não cabendo permissão para instalar indústria até a
data da Independência. Com o Império e a República Velha, passou a existir livrecomércio, sem proteção à indústria nascente, o que manteve o país essencialmente
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agrícola até o advento da Revolução de 30, com suas modificações no setor produtivo.
(27)

Mesmo assim, o Estado não deixou de ser paternalista,
cercando as iniciativas empresariais e as atividades econômicas dentro de estreitos
parâmetros. Com a Revolução de 1930, deixou o Estado de ser meramente policial para
tornar-se Estado Administrativo, conforme o conceito celebrizado por Dwight Waldo.
Segundo assegura Gileno Fernandes Marcelino, a recomposição do Estado Brasileiro, no
que tange as áreas econômica e social, foi a intenção principal de Getúlio Vargas. (28)

Conforme estudos do Professor Carlos Osmar Bertero
(29)

a intervenção do

Presidente Vargas fez-se

em níveis

diferenciados de

aprofw1damento Político -Administrativo, conforme explicitado a seguir:

"As principais características do primeiro nível são a
criação de órgãos formuladores de políticas públicas,
órgãos muito mais de "StafP' do que de linha. De
acordo com estratégia Getulista, o governo tentou
cooptar os diversos segmentos da sociedade, através
da integração de seus membros aos Conselhos desses
órgãos" .(30)

A associação do Governo com a classe dirigente foi,
portanto, o que iniciou um novo ciclo na Administração Pública, "recompondo, de certa
forma, as estruturas abaladas não só pela decadência da Primeira República como pelas
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conseqüências da Revolução vitoriosa. Foi aí que se iniciou, na realidade, a luta entre a
tecnocracia estatal e a bU1lfuesia nacionaP) (31). (Os grifos são nossos)

O Pacto entre Estado e Sociedade começou, de forma
embrionária, com a criação de órgãos como o Conselho Nacional do Petróleo, Conselho
Nacional do Vale do Rio Doce, entre outros, de duração efêmera. (32)

Essa intervenção, em um segundo nível, também se
fez pela expansão de órgãos permanentes da Administração do Estado. Foi o caso do
Ministério da Educação, Cultura e Saúde; do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, ou, ainda, de órgãos como o Instituto do Açúcar e do Álcool, Instituto
N acionaI do Sal, Instituto Nacional do Mate e de uma série de outras Instituições que
deram início ao processo de descentralização da Administração Pública Federal.
Tratava-se de "órgãos executivos que regulamentavam, dirigiam, fiscalizavam e
controlavam ações de outros órgãos e agências do Governo Federal". (33)

Observou-se, também, a criação de empresas públicas,
especialmente sociedades de economia mista e fundações que intervinham na vida
produtiva, consolidando a tendência do Estado à expansão empresarial, num terceiro
nível. Essas empresas, oriw1das de captação de recursos do orçamento fiscal, formaram o
que hoje chamamos de empresas vinculadas ao Estado, tendo, no início, tímido
crescimento, mas cumprindo missão estratégica, como nas áreas de petróleo, açúcar e
café, produtos vitais para nosso Balanço de Pagamentos, consolidando wn avanço do
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Estado no setor produtivo econômico nacional. (34) Esclarece, nesse sentido, Gileno
Fernandes:

"A tal ponto chegou a intervenção do Estado que
essas entidades da Administração Indireta que não
passavam de uma dezena no início do século,
chegaram a 80 na década de 50 e a 530 no auge de
sua expansão, em 1981. Começou, a partir de então,
até por pressão social e pela crise econômica, um
processo de contenção dessas entidades, iniciando-se
uma tentativa de retomada do controle do Estado
sobre as empresas públicas, sociedades de economia
mista e fundações". (35)

Dessa forma, a tentativa de modernização do aparelho
do Estado, a partir da década de 60, ultrapassando o modelo "clássico" implantado pelo
Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, deu origem à multiplicação
de entidades da Administração Pública, tendo em vista um novo Modelo de
Desenvolvimento, voltado fundamentalmente para a expansão da intervenção do Estado
na vida econômica e social e transformando funcionários estatutários em celetistas. Tal
Modelo de Administração para o Desenvolvimento fez com que, durante o Governo José
Sarney, apenas 6% dos fW1CÍonários públicos federais fossem estatutários; em
conseqüência, 94% eram celetistas.

o crescimento da Administração Pública chegou a tal
ponto que criou uma dicotomia entre um Estado tecnocrático e moderno, representado
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pelas entidades da Administração Indireta e o Estado burocrático, formal e defasado que
é o Estado da Administração Direta.

Este fato político teve grande repercussão no que
respeita à Formação do Administrador Público. Enquanto se buscava o aperfeiçoamento
do Administrador vinculado à administração indireta, o outro permanecia estagnado.

o

Estado burocrático, centralizado, disposto a ser

agente promotor do crescimento econômico, foi montado a partir da Lei nO 284, de
1936, que criou o Conselho Federal de Serviço Público, e pelo Estado Novo Getulista,
que fez surgir a estrutura atual do Governo Federal.

Em 1938, após o advento da Carta Constitucional
outorgada ao país pela Ditadura Getulísta, o Conselho Federal de Serviço Público
transformou-se no Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, inspirado
nos modelos norte-americanos do "Civil Service" e do "Bureau of the budget". Até 1945,
o DASP assumiu funções de super-ministério, como órgão inovador e modernizador da
Administração Pública Brasileira, reformando os Sistemas de Pessoal, Administrativo e
de Atividades-Meio, com vistas a dotar a Administração Pública Federal de maior
eficiência e promovendo, à época, a Formação do Adminitrador Público em bases
científicas.
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Apesar de toda orientação autocrática e impositiva do
Governo Vargas, o DASP esforçava-se para instituir no Serviço Público Federal wn
lmiversal sistema de mérito, mas tal modelo foi liquidado por listas de "extranwnerários"
- servidores contratados fora dos quadros de pessoal do Serviço Público - que
permaneceram até 1985.

A necessidade de Desenvolvimento, simbolizada pelo
governo de Juscelino Kubitscheck e seu ambicioso Plano de Metas, ressaltou ainda mais,
após todas as transformações estruturadas pelos dois períodos Vargas, a necessidade de
wna reforma administrativa que respaldasse a ação centralizadora do Estado Brasileiro e,
paradoxalmente, exigisse maior "descentralização administrativa".

Em 1953, foi criada a "Comissão Amaral Peixoto",
que, em sua "Proposta de Lei Orgânica do Sistema Administrativo Federal", previa
"ampla descentralização administrativa até o final do guichê", além de "ampla delegação
de competência".

Em 1956, o Poder Executivo, além de redistribuir
órgãos públicos, através da Comissão de Simplificação Burocrática - COSB, iniciou wn
esforço de reforma global, propondo-se, entre outros objetivos, a estudar os meios de
descentralização dos

serviços

mediante delegação

de

competência,

fixação

de

responsabilidades e prestação de contas às autoridades. Cada ministério criou wna
subcomissão que, entre outras atividades, faria a descentralização da execução.
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Ainda em 1956, a Comissão de Estudos e Projetos
Administrativos - CEPA foi criada para assessorar a Presidência da República nas
questões relacionadas aos projetos de Reforma Administrativa. Esses projetos, entretanto,
não ficavam apenas nas mudanças de estrutura, mas, principalmente, nos processos
administrativos. Ao concluir seu trabalho, a CEPA publicou 4 volumes com reflexões
profundas sobre a Reforma Administrativa, muito embora apenas duas de suas medidas
tivessem sido implementadas: a criação do Ministério das Minas e Energia e da Indústria
e Comércio.

Como

a

Administração

Pública

Federal

não

acompanhava o processo de modernização pelo qual passava o Brasil nos setores
econômico, social e político, foi necessária a criação do Decreto-Lei nO 200, de 1967,
introduzindo profundas modificações na organização e funcionamento do Estado, do
ponto de vista administrativo. Nesse sentido, esclarece Gileno Fernandes Marcelino que,

"A filosofia básica para atingir os objetivos
pretendidos era, inicialmente, a adoção de vigorosa
política de descentralização em três planos: dentro
dos quadros da Administração Federal; da
Administração Governamental para a órbita privada;
e da união para os governos locais". (36)

o

Decreto-Lei nO

200,

entre

outras

medidas

desburocratizantes, propunha terminar com todos os controles meramente formais ou
cujo custo fosse superior ao risco, assim como quaisquer "centralizações" normativas que
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correspondessem a meras formalidades burocráticas ou a estéreis preocupações de
padronização ou uniformidade. Estabeleceu, também, uma nova abertura conceitual que
acelerasse a adaptação da Máquina Administrativa para torná-la mais eficaz,
especialmente através da expansão da Administração Indireta. O próprio Fernandes
Marcelino observou que o Decreto não propiciou o desenvolvimento de um programa
oficial de Reforma Administrativa bem sucedido, mas favoreceu com preceitos
adequados o processo de mudança em andamento (37). Ao contrário das demais
Reformas, anteriormente descritas, o Decreto não era uma norma determinística, porém
um plano indicativo, uma carta de intenções, balizando conceitos e princípios. Entre esses
conceitos de mudança podem ser citados:

*

A adoção do princípio de descentralização
institucional,
inclusive
incorporando
novas
modalidades de instrumentos, como é o caso da
empresa pública e fundações;

*
A
recomendação,
no
contexto
da
descentralização, da transferência de atividades
também para o setor empresarial privado; e

*

O estabelecimento do conceito de sistemas
administrativos para as funções comuns a todos os
órgãos o que, em prinCIpIo, facilitou a
descentralização da gestão de recursos ( pessoal,
material e finanças ).

N a prática, contudo, o Decreto-Lei nO 200 e sua
Legislação complementar não conseguiram imprimir eficácia aos programas oficiais da
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Reforma Administrativa, visto que muito pouco se pôde obter em termos de melhoria de
qualidade na Administração Pública.

Em fins de 1969, achava-se encerrada a Reforma
Administrativa, iniciada em 1967, mas somente dez anos depois as ações de reforma
tiveram seqüência com a designação do Ministro Extraordinário da Desburocratização,
criado pelo Decreto nO 93.740, de 18 de julho de 1979 e instalado pelo Presidente João
Figueiredo.

o

tema da Reforma Administrativa foi novamente

suscitado no Governo de Fernando Collor de Mello, que queria "modernizar o Estado
Brasileiro", como o jovem Presidente fez questão de anunciar. Seu "impeachment,))
motivado por denúncias de irregularidades e desvios de recursos públicos, interrompeu a
sua Reforma, que não foi completada no mandato-tampão de seu Vice Itamar Franco.

Pautando-se

o

Governo

Itamar

Franco

pela

honestidade e probidade administrativa, teve o mérito de promover o saneamento da
administração pública e combater a inflação, criando o chamado "Plano Real",
implantado por seu Ministro da Fazenda e sucessor Fernando Henrique Cardoso.

o

Presidente Fernando Henrique Cardoso, iniciando

o mandato em 1995, organizou seu governo em torno da idéia de reorganizar o Estado.
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o seu discurso de posse demonstrou que seu Governo teria, como meta, a modernização
social equitativa do Brasil, com redistribuição de renda e de justiça social.

Do ponto de vista da máquina federal do servIço
público, as Diretrizes do Governo Fernando Henrique Cardoso são bastante claras:

"A sociedade, incluindo o Presidente, não aceita mais
a corrupção, nem mesmo o desleixo no trato da coisa
pública. O Serviço Público tem que servir ao
público. Hoje existe um mudança de mentalidade no
país. A população cobra a moralidade e o
atendimento das necessidades da população". (38)

A

pnmeIra

preocupação

do

governo

recém-

empossado é com a reformulação do Estado e, quanto à questão do Serviço Público,
pretende tomar medidas radicais. O Ministro da Administração, Bresser Pereira, já vem
se pronw1Ciando contra as causas da ineficiência dos funcionários públicos, agravadas pela
estabilidade e pela baixíssima remw1eração. (39)

Como esse processo permeou toda a nossa história
Político-Administrativa, desde os tempos do Brasil-Colônia, resta identificar as soluções
técnicas e administrativas que combatam a crônica ineficiência do Servidor Público. E
essa tarefa não pode ser resolvida por uma visão maniqueísta ou reducionísta, que gera as
costumeiras demissões sem critério

( como no Governo Collor ) ou encara a questão

apenas do ponto de vista salarial ou de planos de carreira. Sobre tal tema, opina Isaías

37

Custódia, Diretor da Escola de Administração Fazendária,

"qualquer que seja a

concepção do Estado, é necessário que o Governo funcione e funcione bem", (40)
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CAPITULO 3:
A FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR

A Educação no Brasil Colonial era ditada pela Política
de Portugal, que sempre viu a tipografia e o ensino como inimigos da Monarquia. Assim,
durante o período colonial, a Educação ficou a cargo das "Ordens Religiosas", que se
preocupavam muito mais com catequese do que com objetivos pedagógicos. Todavia
devemos, aos Colégios da "Companhia de Jesus", a difusão do ensino, ainda que de
conteúdo elementar, em classes, nas quais se ministravam ensinamentos aos filhos dos
alienígenas e dos aborígenas.

Os jesuítas, uma vez constatada a dificuldade de
catequizar o índio adulto, decidiram doutrinar seus filhos, buscando a conquista de suas
almas, visando a facilitar o trabalho de assimilação da cultura portuguesa pela população
indígena.

E mais: a necessidade de entendimento com os índios
obrigou a que se sistematizasse a linguagem já conhecida dos silvícolas e, para lograr tal
intento, o padre José de Anchieta redigiu, para aprimorar o conhecimento da língua
aborigene, a primeira "Gramática da Língua Brasílica".
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Uma das obras fW1damentais

sobre o período

"heróico" dos primórdios da Educação no Brasil, entre 1549 e 1570, foi escrita por Luiz
Alves de Mattos.

A Educação Colonial no Brasil sofreu grande impacto
quando, na Administração Metropolitana do Marquês de Pombal foi excluída a
"Companhia de Jesus", desarticulando assim o Sistema de Ensino no País, inteiramente
apoiado nos "inacianos". Foram instituídas as chamadas "Aulas Régias", em substituição

à "pedagogia jesuítica".

Todavia, durante o período colonial, enquanto a
Espanha se preocupava em fW1dar Universidades em suas Colônias da América, Portugal
somente permitia a existência do ensino elementar no Brasil.

É com a chegada, ao Brasil, da Corte Portuguesa,
que D. João VI resolve criar, quando ainda estava na Bahia, através do Decreto de 23 de
fevereiro de 1808, wna revolucionária, para a época, disciplina de "Ciência Econômica",
considerando absolutamente necessário o estudo desta ciência no que respeitava à
conjuntura que, então, o país atravessava

Assim, o primeiro impulso para dotar o País de wn
Ensino Superior foi dado pela transferência da Corte para o Brasil. Porém, mesmo que os
políticos do Império tivessem planejado a existência de duas Universidades - wna para a
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Região Norte e outra para a Região Sul do país - a idéia de cnar uma verdadeira
instituição universitária só foi concretizada no Período Republicano.

No segw1do quartel do Século XIX, encontram-se
referências sobre uma nova proposta educacional, igualmente pioneira para a época,
denominada "Aula de Comércio da Corte" e que era dirigida pelo Tribunal da Junta de
Comércio. Funcionava sob controle do Governo Imperial que, de ano para ano,
aperfeiçoava a organização, sendo incluída na mensagem do Ministério do Império à
Assembléia Legislativa, encaminhada em 1843, cujo contexto esboçava a criação de uma
universidade. (41)

N a "Aula", independente de exames, só podiam
matricular-se os Bacharéis em Letras pelo Colégio Pedro II e os alwlOS aprovados no
primeiro ano das Escolas Militar ou Naval. Já os cargos de professor eram preenchidos
mediante concurso presidido pelo Ministro do Império. Inexplicavelmente, do mesmo
modo como foi suprimida a cadeira de Ciência Econômica - antes criada - a "Aula de
Comércio da Corte" também foi extinta.

Ainda nos tempos do Império, foram postos em
fW1cionamento dois Cursos de Comércio, nos graus elementar e médio: um mantido pela
Prefeitura e o outro pelo Liceu de Artes e Ofícios, ambos no Rio de Janeiro.
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o

Ensino da Administração em nível supenor no

Brasil passa a existir, efetivamente, em 1902, quando duas escolas particulares - no Rio
de Janeiro a Escola Álvares Penteado e, em São Paulo, a Academia de Comércio começam a ministrar oficialmente o seu estudo. Em 1905, o Decreto legislativo nO 1.339
do Governo Federal declarou de utilidade pública as duas Escolas, reconhecendo os
diplomas por elas conferidos. Em 1923, o Decreto legislativo nO 4.724 estendeu, para
outras escolas, os benefícios do diploma legal anterior. E, finalmente, em 1926, o
Decreto nO 17.329 regulamentou as disposições dos Decretos anteriores, criando a
fiscalização federal para estabelecimentos que pretendessem gozar as regalias do
reconhecimento oficial.

3.1 - A Consolidação do Ensino da Administração

Até 1930 a Educação não era considerada um
problema de alcance nacional pelos sucessivos governos, nem tampouco figurava como
preocupação nas Constituições de 1824 e 1891. Os assuntos de ensino eram cuidados
por uma repartição do Ministério da Justiça e as escolas submetiam-se a currículos
livrescos, desligados da realidade nacional. A Formação Científica, num país agrário,
servia, apenas, à manutenção de privilégios, com o diploma substituindo os velhos títulos
honoríficos do Império.

O Sistema de Ensino, segundo o educador Hilário
Torloni, "era muito engenhoso para a sobrevivência das classes altas". (42)
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A Revolução de 1930 tornou a Educação wna
questão nacional, e, em 1931, Getúlio Vargas cria wn Ministério da Educação,
organizado, porém, em moldes ditatoriais, com o enSll10 estruturado com grande
afastamento de nossas realidades sociais.

À oportwlidade, o Governo Provisório promulga a
estrutura do enSll10 em três níveis: wn "Curso Propedêutico", semelhante ao curso
secundário fundamental; cinco Cursos Técnicos, dentre os quais se destacava o de "Perito
Contador" e wn "Curso Superior de Administração e Finanças", que diplomava bacharéis
em Ciências Econômicas e que se justificava plenamente, conforme a "Exposição de
Motivos" do referido Decreto-Lei:

"Considerando a crise brasileira em parte e devida à
incapacidade administrativa foi criado o Curso
Superior de Administração e Finanças, do qual será
de esperar larga influência na Alta Administração do
País." (43)

Somente em 1938, com o objetivo de estimular e
acelerar o aperfeiçoamento do ensino de Ciências Econômicas em nível superior, também
abrangendo o Ensino da Administração - wn grupo de brasileiros funda, na então capital
da República, a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas do Rio de Janeiro,
de acordo com a legislação vigente e cujo Corpo Docente foi todo preenchido mediante
concurso, no qual foi convidado a se inscrever pelo menos wna reconhecida autoridade
em cada disciplina. No entanto, como esclarece Moitinho, não se buscava implementar
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um Curso Superior de Administração, específico, como nos dias de hoje, mas aperfeiçoar
o ensino de Ciências Econômicas. (44)

Em 1943, o Curso Propedêutico de Comércio e
outros Cursos Técnicos de Comércio foram reformados através do Decreto-Lei nO 6.14l.
O Curso Propedêutico passou a denominar-se Curso Comercial básico, com a duração

de quatro anos, nos mesmos termos "curso ginasial".

Os

Cursos

Técnicos

de

Comércio

foram

transformados em cinco especializações distintas, com a duração de três anos - em nível
equivalente aos antigos "cursos colegiais" - e passaram a habilitar para a formação técnica
em Comércio e Propaganda, Administração, Guarda Livros, Estatístico Auxiliar e
Secretário, oferecendo maior eficácia ao Curso Técnico de Administração.

Todos os currículos dos Cursos Técnicos de Comércio
levaram em conta o dever de complementar a formação secwldária, iniciada no curso
básico e ginasial, para possibilitar o acesso, sempre mediante exame ou concurso de
admissão aos Cursos Superiores.

Pelo Decreto-Lei nO 7.988, de 1945 mais wna vez foi
reformado o Ensino Superior de Administração. Em conseqüência, o Curso Superior de
Administração e Finanças, quatorze anos após ter essa denominação, passou a se chamar
"Curso de Ciências Econômicas."
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Dispositivos do Decreto-Lei nO 7.988, de 22 de
setembro de 1945, instituíam dois cursos seriados - um de Ciências Econômicas e outro
de Ciências Contábeis e Atuariais - conferindo, aos alunos que concluíssem o primeiro
curso, também o grau de Bacharel, no último.

Ficavam extintos, a partir de 1946, o Curso Superior
de Administração e Finanças e o Curso de Atuária de que tratava o Decreto nO 20.158,
de 30 de jWlho de 1931. (45)

o Decreto-Lei nO 7.988 teve a virtude de consolidar,
no País, as categonas profissionais de Economista e Atuário. Entretanto, deixou
inteiramente à margem o problema da formação específica de servidores para o exercício
de cargos do Serviço Público, notadamente nos órgãos de Estado e na Administração
Pública em geral. Não se cogitou da formação daquele corpo de fWlcionários graduados,
executivos e consultivos que, na Inglaterra, por exemplo, integram a ''Administrative
Class)), e na França, a partir de 1945, passaram a ser preparados pela já famosa "École
Nationale d'Administration)~ então criada para esse fim.

Importa compreender que na divisão do trabalho
social faz-se necessário distinguir, claramente, as funções do Economista das flU1ções do
Administrador. O fato de estudar algumas disciplinas de Administração não faz do
Economista mais Administrador do que outros profissionais que estudam matérias
administrativas. Nesse contexto, esclarece com grande acerto Benedito Silva:
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"Privilégio em todo descabido seria dar o monopólio
das atividades administrativas aos Economistas e
impedir, assim, a formação de Administradores
profissionais, sobretudo para o Serviço Público. No
Brasil, país subdesenvolvido, esmagado por tarefas
administrativas, seria funesto e retrogrante, além de
odioso. O Brasil não pode dar-se ao luxo de
negligenciar, muito menos hostilizar, a formação de
especialistas desta ou daquela especialização.
Precisamos de mais médicos, precisamos de mais
engenheiros, precisamos de mais arquitetos,
precisamos de mais contadores, sem dúvida, de mais,
de muito mais Administradores". (46)

A procrastinação do Ensino da Administração Pública
não se verificou apenas no Brasil. Em muitos outros países, inclusive nos Estados Unidos
e em várias nações européias, somente a partir da Segunda Guerra MW1dial cogitou-se
criar Escolas e Cursos de Administração Pública. No caso brasileiro, somente em 1952
procedeu-se à criação da "Escola Brasileira de Administração Pública." (47)

Através de toda essa longa caminhada histórica
chegou o Brasil ao reconhecimento da necessidade de se implementar o Ensino da
Administração, em nível w1iversitário, a fim de habilitar Administradores para as
empresas particulares e para as empresas e os serviços públicos.
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3.2 - A Formação em Administração

A formação profissional de executivos, no Brasil,
sempre esteve intimamente ligada ao Sistema de Ensino Superior. Sem se desprezar as
antigas e ainda atuantes "Escolas de Comércio", as "Escolas Técnicas" e outras iniciativas
pertinentes, como os Serviços Nacionais de Aprendizagem Industrial e Comercial SENAI e SENAC - o fato é que a estruturação de um ensino formal para a preparação de
Administradores, em nível de gerência, ficou atribuída, predominantemente, ao Sistema
Superior de Ensino.

o

desenvolvimento histórico do Ensino Superior de

Administração no Brasil deve considerar, como importante marco, o ano de 1941, no
qual foi ftmdada a primeira Escola Superior de Administração de Negócios" - ESAN,
com um curso de longa duração. Os recursos para tal empreendimento foram buscados
junto à classe empresarial de São Paulo, o que fez despertar o interesse pela formação
profissional de dirigentes da Indústria e do Comércio.

Em 1951, dez anos depois, foi criado o Instituto
Brasileiro de Administração - IBRA, como resultado de um projeto iniciado em 1949
pela "Fw1dação Getúlio Vargas", junto à "Organização das Nações Unidas".

Com o apOlO da ONU, o IBRA não só se
desenvolveu como ampliou seus projetos, incluindo a criação de duas grandes Escolas
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Superiores: "Escola de Administração Pública", no Rio de Janeiro, e "Escola de
Administração de Empresas", em São Paulo.

A Escola Brasileira de Administração Pública -EBAPno Rio de Janeiro, foi fW1dada em 15 de abril de 1952, com o apoio da ONU e do
governo brasileiro, objetivando promover a preparação de Planejadores,

Técnicos de

Administração e Funcionários Executivos para o Brasil e América Latina.

A "Escola de Administração de Empresas" de São
Paulo, EAESP, iniciou suas atividades em março de 1955, tendo adotado, com a
aprovação do Ministério da Educação e Cultura,

W11

plano experimental cuja duração

prevista seria de cinco anos, isto é, de 1955 a 1959. Desde essa época, vem se firmando
cada vez mais no cenário educacional brasileiro. A partir do sucesso dessas iniciativas
pioneiras, os Cursos Superiores de Administração surgem e se desenvolvem através de
várias etapas.

Somente em 1964, através da Portaria GR nO 8, de

17 de janeiro, foi que se instituiu o Curso de Graduação em Administração, na Faculdade
de Ciências Econômicas da Universidade do Estado de São Paulo. Desta data, até hoje,
vários aperfeiçoamentos foram introduzidos, inclusive os incorporados pela Reforma
Universitária, iniciada em 1969, e pelas várias transformações curriculares por que passou
a atual "Faculdade de Economia e Administração".
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Assinala-se que ainda é mwto tímida a partiCipação
das empresas no esforço educacional para disseminação do Ensino Superior de
Administração e para a formação de Administradores Profissionais. Não se pode ignorar,
porém, que Instituições, FW1dações e Empresas Públicas, como a PETROBRÁS, a
TELEBRÁS, a VALE DO RIO DOCE e o BANCO do BRASIL, entre outras, através
de seus programas de aperfeiçoamento tecnológico, vêm contribuindo para a
especialização de seus executivos nos seus diversos escalões administrativos. No entanto,
no que respeita à maioria das empresas privadas brasileiras a preferencia é ser, apenas,
usuária do Sistema Educacional.

Todas esperam que a sociedade prepare a mão-de-obra
para que possam usufrui-la na quantidade e na qualidade que suas necessidades
reclamam. Apesar de ser severo crítico do Sistema de Ensino, o Sistema Empresarial
mantém-se distante das responsabilidades do setor, temendo talvez o custo elevado dos
treinamentos, que obviamente elevam os custos de suas atividades.

Apesar dos esforços em contrário, infelizmente é essa
a realidade que perdura, inviabilizando ganhos de produtividade necessários à economia
nacional. (48)
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3.3 - O Ensino de Administração

Os Cursos de Administração Pública foram criados
para satisfazer as necessidades de formação profissional dos Servidores Públicos. Todavia,
desde o início, e por muito tempo no Brasil, os domínios da Administração foram
invadidos pelos da Ciência Econômica, o que gerava confusão entre as duas disciplinas e
desinformação tanto do Administrador Público quanto do Economista.

Não resta dúvida de que instituições como o
Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP conseguiram, através de seus
cursos de formação, aperfeiçoar o profissional de Serviço Público, mas as conquistas
tecnológicas presentes exigiram que a formação dos Administradores, públicos e
privados, fizessem profundas adaptações às situações emergentes.

O gerenciamento da "Res P blica" carece de formação
específica,

ensejando

o

surgImento

de

soluções

para

a

desburocratização

e

descentralização que se demonstram prementes. O preparo conveniente do Gestor
Público pressupõe o domínio das funções de pesquisa, planejamento e coordenação dos
problemas governamentais, abrangendo wn amplo espectro de problemas, normalmente
não estudados pelo currículo comwn da administração dos negócios privados.

Contudo,

as

peculiares

condições

políticas

do

gerenCIamento governamental no Brasil, envolvendo o compadrio, o nepotismo e a
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escolha dos preenchedores de cargos públicos entre gestores da mesma condição social,
adiaram a discussão sobre a profissionalização dos Administradores Públicos, segundo
treinamento científico, praticamente para a segw1da metade do século XX.

A eficiência do serviço público e o repensar do Estado
são objetivos importantes a serem atingidos. Desde os tempos de Getúlio Vargas, a
Administração do Estado impôs-se ao problema, trazendo a discussão de temas como
concurso, treinamento, reavaliação e estabilidade dos servidores públicos. Ultimamente,
discute-se também as questões de reengenharia e terceirização de serviços, do mesmo
modo como, nas empresas privadas, tais instrwnentos administrativos serviram para
mudar métodos e resultados.

A diminuição do tamanho do Estado tem sido
discutida como forma de desburocratizar e descentralizar serviços, tornando mais ágeis as
atividades estatais, embargadas pela participação em setores que poderiam ser delegados à
iniciativa privada, sem prejuízo de seu poder normatizador e fiscalizador.

Para o desafio de aperfeiçoamento dos Cursos de
Administração Pública no Brasil é necessário que se empreenda wn grande esforço de
reestruturação curricular, como o que foi realizado sob os auspícios do Conselho Federal
de Administração capaz de colocar nossa estrutura acadêmica em condição de enfrentar
os enormes desafios do Terceiro Milênio.

51

A Qualidade no Ensino de Administração pressupõe
currículos adequadamente estruturados, no aspecto formal (leis, decretos e normas
comuns às instituições de ensino superior), no aspecto dos conhecimentos ftmdamentais
necessários à formação do Administrador e quanto às necessidades específicas de cada
Escola, de acordo com o perfil de profissional que pretenda formar.

A revisão dos atuais currículos tem sido objeto de
intensivos debates entre os corpos docentes encarregados de formar administradores,
tanto na esfera pública como na esfera privada, tencionando introduzir modificações que
encorajem os Administradores a enfrentar a imensidão de problemas propostos pela
complexidade das empresas, mercados e governos.

As rápidas e profundas transformações sociais exigem
respostas rápidas, da área acadêmica, na formulação dos currículos, que irão refletir
escolhas institucionais de curto e longo alcance. Uma das questões a ser abordada de
frente na reestruturação curricular seria resolver o problema que dividiu, por tanto
tempo, os acadêmicos da área: deve o currículo privilegiar uma formação mais generalista
ou privilegiar áreas mais técnicas e específicas da área administrativa?

Nesse sentido, as instituições de Ensino Superior de
Administração de todo o país movimentam-se para a rediscussão dos objetivos da
Formação do Administrador, visando às realidades emergentes enfrentadas pelo Brasil
contemporâneo. É necessário preocupar-se com a atualização dos docentes, com o
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desenvolvimento e assimilação de novas técnicas de enSInO, sob óticas metodológicas
mais otimizadoras do contexto da formação do profissional a ser habilitado.

A discussão abrange um amplo espectro de assuntos,
desde a missão das instituições de ensino superior, o estágio atual dos cursos de
administração, o ambiente em que são aplicados, os públicos abrangidos, os objetivos e
estratégias educacionais, a grade curricular, a compreensão ética do problema do interesse
público, o perfil dos docentes, até o grau de eficiência a ser atingido pelos futuros
Servidores Públicos.

Há, hoje, o consenso de que a eficiência do Serviço
Público, dentre outras providências, só será alcançada mediante uma reestruturação do
Ensino da Administração Pública, considerado insuficiente para resolver os empolgantes
problemas brasileiros, quer na esfera privada, quer na esfera pública.

Após anos de reivindicações e lutas de Professores,
Associações de classe, Conselhos e da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em
Administração - ANGRAD, o Ministério da Educação e do Desporto publicou a
Resolução nO 2, de 04 de outubro de 1993, originária do extinto do Conselho Federal de
Educação, fixando um currículo de materiais cujo conteúdo permitirá formatar o perfil
de um profissional mais qualificado e capacitado ao exercício da Administração.
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Tal diploma legal - ele próprio posto em discussão
pela comw1idade acadêmica ligada ao ensino da Administração - tem o mérito de, pelo
menos, expor claramente o que é requerido do graduando em Administração de
Empresas, para que se possa habilitar à profissão, o que, de qualquer modo, serve para
discutir os currículos complementares como seria natural. A Resolução estrutura a
formação básica e instrumental como a seguir está explicitado:

*

Total de 720 horas/aula (24%): Economia) Direito) Matemática, Estatística)

Contabilidade, Filosofia) Psicologia) Sociologia) Informática.

Em

prossegwmento,

dimensiona

a

formação

profissional propriamente dita:

*

Total de 1.020 horas/aula (34%): Técnicas de AdministraçM) AdministraçM

Mercadológica)

AdministraçM de

ProduçM)

AdministraçM de

Recursos Humanos)

AdministraçM Financeira e Orçamentaria) AdministraçM de Recursos Materiais e
Patrimoniais) AdministraçM de Sistemas de InformaçM e OrganizaçM) Sistemas e Métodos.

A Resolução permite uma grande flexibilidade para as
disciplinas eletivas e complementares, dedicando a estas 960 horas/aula (32%), além de
exigir um "estágio supervisionado" de 300 horas/aula (10%), considerando assim
completada a formação mínima profissional, desde que ministrados o mínimo de 3.000
horas/aula numa extensão máxima de sete anos.
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Esse

grande

avanço

na

área

do

Curso

de

Administração de Empresas, no entanto, não se espraiou até o Curso de Administração
Pública, que está a merecer significativa meditação por parte dos estudiosos preocupados
com o bom desempenho da máquina pública.

3.3.1 -

A Evolução Histórica do Ensino da Administração

A história da Administração Científica no Brasil é
balizada pela fundação, em 1941, em São Paulo, da Escola Superior de Administração de
Negócios - ESAN, que se tornou pioneira nos estudos das Ciências Administrativas no
País.

Fundada em 1941 pelo padre jesuíta Roberto Sabóia
de Medeiros, a ESAN tornou-se pioneira na América Latina e é sustentada até hoje por
profissionais altamente qualificados.

Outra instituição relevante para os desígnios da
Administração - a FW1dação Getúlio Vargas - foi fundada em 1944, e dedicou-se
especialmente à criação de duas grandes escolas superiores: a Escola Brasileira de
Administração Pública (EBAP), inaugurada no Rio de Janeiro, em 1952, e a Escola de
Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), que iniciou suas atividades em
março de 1955.
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Durante os seus qwnze anos 111lClalS, a EAESP
dedicou-se ao Ensino e à Pesquisa em Administração de Empresas, ampliando suas
atividades ao setor público a partir de 1969 . Em 1989, iniciou-se um programa de pósgraduação na disciplina de Economia de Empresas.

o

Curso de Administração de Empresas, criado pelo

Parecer nO 307/66, publicado no Diário Oficial da União de 25 de agosto de 1966,
obteve o seu reconhecimento definitivo através do Decreto nO 71.469, de 04 de
dezembro de 1972. Pela nova legislação, a primeira turma de administradores colou grau
em 1969. (49)

A profissão de Administrador até 1950 não era tão
prestigiada quanto nos dias de hoje. Nos idos de 1963, os cursos na Universidade de São
Paulo foram separados: Economia e Administração. Só a partir das décadas de 70 e 80 a
Administração passou a ter mais prestígio. (50)

A burocracia cartorial brasileira prescreveu grandes
óbices à formação da classe dos Administradores. Para tais burocratas, as profissões já
estariam concludentemente definidas desde o fim do século XIX e o Administrador não
haveria de ser um profissional necessário, num contexto já inicializado.

Em razão desses óbices burocráticos, somente em
1956,

foi regulamentada a profissão de Técnico em Administração. Até 1985, a
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denominação da categoria profissional era a de "Técnico de Administração", mas nesse
ano a Lei Federal nO 7.321 alterou a denominação da categoria para "Administrador",
uma vitória que também festejou, concomitantemente, os vinte anos da regulamentação
profissional. (51 )

3.3.2 -

A Administração Pública em Nível de Pós-Graduação

o

desenvolvimento do enSlllO e da prática da

Administração Pública foram privilegiados nos Estados Unidos, que iniciaram o processo
em 1911. Naquele tempo, a Administração Pública era orientada para a Administração
Municipal, embora fosse consensual que ela poderia ser aplicada a outros níveis
governamentais. (52)

A Administração Pública evoluiu na década para uma
distinção entre as expressões "Setor Público" e "Política Pública", tentando acompanhar
as novas demandas produzidas pela complexidade cada vez maior dos problemas
nacionais americanos. Essa complexidade refletiu-se no espectro amplo dos programas
curriculares das universidades dos Estados Unidos, a ponto de existirem, em 1960, 145
programas em Administração Pública, conduzidos por 83 instituições de educação
avançada. Percebia-se uma tendência de adoção do nível de Pós-Graduação como o mais
desejável para a preparação de profissionais para o Serviço Público, naquele País. (53)
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A

obtenção

do

título

de

"Master

of Public

Administration" (M.P.A.) distinguia a preparação para o Serviço Público, ao nível de
Pós-Graduação, dos outros Currículos de Administração, mais enfáticos nas áreas de
ensino e pesquisa. Ward Stewart, (54) ao examinar em 1960 esses programas especiais de
preparação, identificou 5 características básicas naqueles programas, a saber:

A)

Eram mais recentes;13 dentre os 21 citados, na

época, foram criados após 1940, sendo que 8, nos anos 50;
B)

Omitiam a língua estrangeira como uma

C)

Incorporavam,

exigência para obtenção do título;
maIS

freqüentemente,

um

estágio profissional como um dos requisitos para obtenção do título;
D)

Tendiam a dar menos importância à tese ou

monografia e atribuíam mais peso aos relatórios periódicos de pesquisa, trabalhos escritos
das disciplinas ("term papers"), aos estudos de casos, tanto como parte do trabalho de
estágio como da pesquisa de campo; e
E)

Tendiam

a eXigIr experiência

prévia em

governo como política de admissão ao programa. (54)

O estudo de Ward Stewart também abordava a interessante
questão da amplitude do ensino, se deveria ser generalista ou orientado para formar
especificamente especialistas em Administração Pública, o que antecipou, no momento,
uma discussão corrente no Brasil. Citando Norton Long, para exprimir as preocupações da
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época (1960) sobre Administração Pública, Armando Moreira da Cunha swnariza alguns
pontos de vista de Long:

"Segw1do ele, a Administração Pública como campo
acadêmico é vítima de suas elevadas ambições, já que
deseja relacionar-se com política (policy) de alto
nível, mas está vinculada a wna tradição à wna
mística que não lhe atribuem um papel político
("political role"). Dizia ele que o estudo de
Administração Pública é mais seguro quando lida
com pessoal e orçamento."(55)

o

término da década de 60 coincidiu com wn

reexame da sociedade americana sobre suas prioridades educacionais, cessando o auxílio
governamental para o ensino e pesquisa no campo da Administração Pública, o que
provocou o desvio da ênfase sobre ela para a perspectiva do gerenciamento dos
problemas econômicos. (56)

Já na década de 70, o número de estabelecimentos de
Ensino Superior Americano chegava a 101, com 12.600 estudantes matriculados, muito
mais do que os 3.800 alw10s registrados na década anterior. Nesse período, passou-se a
dar maior atenção à análise de Políticas Públicas e o conteúdo dos programas tinha a
seguinte abrangência:

*
Organizacional,

Análise

de

Areas Envolvidas:

Políticas

Públicas,

Teoria e Comportamento

Administração

Urbana

e
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Intergovernamental, Processo Orçamentário e Finanças Públicas, Administração de
Pessoal, Planejamento, Direito Administrativo e Sistemas Burocráticos Comparados;

*

Cursos Obrigatórios:

Metodologia

de

Pesquisa e análise de Dados, Teoria e Comportamento Organizacional, Introdução e/ou
Administração Pública Avançada, Análise de Políticas Públicas e Processos Orçamentário
e Finanças Públicas. (57)

No entanto, o caráter difuso do conteúdo dos
programas provocou dificuldades nas relações institucionais entre as w1iversidades, tendo
em vista o ajustamento de seus currículos e do seu teor acadêmico às realidades do
mercado. (57)

Os exemplos das mudanças no Serviço Público
Americano, desde a década de 80, servem como exemplo para a continuidade do debate
em torno do Ensino da Administração Pública do Brasil. Nos Estados Unidos, surgiram
demandas por Políticas ao nível nacional para lidar com os complexos problemas
públicos, em razão das pressões populares, da própria sindicalização dos servidores e do
impacto da tecnologia sobre a natureza das tarefas. (58)

Há de se concordar com Armando Moreira da Cw1ha
na análise do ensino de Administração Pública nos Estados Unidos ao enfatizar a idéia de
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que o Administrador Público deve ser visto como um coordenador e facilitador, como
um político e barganhador, e como um agente de mudanças. (59)

Em consonância com o

relatório de Richard

Chapman e Frederick Cleaveland sobre as necessidades futuras do Serviço Público
Americano hão de ser enumeradas as especificações da Educação tendo em vista a
Administração Pública: ela deve ser contínua, desenvolver habilidades e conhecimentos,
acompanhamento nos primeiros cinco anos de trabalho, além de habilidades,
conhecimentos e necessidades curriculares críticas.

Dentre

as

habilidades

boa

compreensão do processo administrativo, habilidades analíticas orientadas tanto para
Política (policy) quanto para o processo e a compreensão das relações interpessoais, da
supervisão, da liderança e coordenação. No âmbito das necessidades curriculares críticas
da Administração Pública, seria preciso praticar uma filosofia explicita e clara e um
reconhecido "ethos" de Administração Pública, com os quais os Professores e Estudantes
se identifiquem; seria dada maior ênfase à atualização no tratamento da gerência Pública como Desenvolver Programas e na atualização e aperfeiçoamento dos materiais de
ensino. (60)

Lawrence Haward, - citado por Armando Moreira da
CWlha - é um outro autor preocupado com o relacionamento entre a Administração e o
interesse público, demonstra que a Educação para a Administração Pública deve levar
em conta valores bem precisos. E é Haward quem sinaliza para isto:
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" ... qualquer lista de atributos para a Educação em
Administração Pública deve atribuir mais ênfase às
questões de ética e de valores, para levar os
Servidores Públicos a clarificar os propósitos básicos
de governo, que é o de servir às pessoas". (61)

De acordo com Bianor Scelza Cavalcanti, a discussão
sobre o Ensino de Administração Pública começa quando é

proposta uma base de

formação generalista, cujos opositores em sua maioria desprezam em nome da
preocupação exclusiva com a profissionalização e o apuro técnico do servidor, e quando
se pensa em se ensinar a Ciência como forma de agilizar a Modernização Administrativa.
(62) A pedra angular do ensino é a crítica à impermeabilidade tecnocrática e a
consciência da deteriorização de um sistema de valores, dentre os quais, o do interesse
público. (63)

o

ensino de Administração Pública é uma educação

específica, complementar às especialidades técnicas, embora não possa ser substituída por
outros conhecimentos, mesmo que sofisticados. Não se implementa uma eficiente
burocracia governamental sem um corpo funcional qualificado e profissionalizado em seu
"métier". Decifrar e aprender Administração Pública não é uma conseqüência automática
de experiência dentro do ambiente burocrático, nem da competência específica em outras
profissões. Ou seja, a formação do Administrador Público é generalista, mas não poderá
deixar de contar com uma educação especificamente técnica. (64)

62

Bianor Cavalcanti considera que mesmo Advogados,
Administradores e Economistas devem desenvolver novas vivências educacionais no
campo da Administração Pública, porque a ausência desses estudos pode gerar, nos
profissionais, decisões e comportamentos destrutivos. (65)

Argumenta-se, também, que o que inviabilizaria uma
preparação sistemática da burocracia brasileira em Administração Pública seria o seu alto
custo. No entanto, mesmo que os Administradores Públicos passassem um dia para o
setor privado, isto não poderia ser considerado uma perda "total", já que a Economia
Nacional também estaria se beneficiando, além da máquina do governo. (66)

Continuando em sua análise, Bianor Cavalcanti
assevera que a Educação em Administração Pública deve ser orgânica, integrando os
planos cognitivo, valorativo e emocional do educando investido nas funções de
Administrador Público. Articulando um sistema de valores, este projeta-se em todas as
suas decisões e ações, apesar de assim não pensarem os que tratam com descaso, no
Brasil, o preparo profissional dos quadros gerenciais públicos. (67)

Com identidade própria e considerável acervo de
conhecimentos sistematizados, a Administração Pública tem capacidade inesgotável de
convivência interdiciplinar com o conjunto das Ciências Sociais, compartilhando teorias,
conceitos e técnicas com sua disciplina-irmã, a Administração de Empresas, mantendo,
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todavia, intacto o seu campo de estudo predominante, que é conseguir a eficiência das
Organizações Públicas. (68)

N o entanto, conforme observa Aramando Moreira da
Cunha citando Emmanuel Wald, as teorias existentes em Administração Pública têm sido
amplamente sintomáticas e difusas, tornando o seu campo mal definido no sentido
genuíno científico-disciplinar e provocando, em certo sentido, uma crise de identidade
em relação ao seu ensino pela Comunidade Acadêmica. (69)

É preCISO resolver-se a dicotomia, derivada da
experiência norte-americana, entre programas de pós-graduação com orientação
"profissionalizante" e programas com orientação de cunho "acadêmico", principalmente
se levarmos em consideração que a experiência brasileira com os cursos de pós-graduação
em Administração Pública, de não mais de dez anos, não é capaz de absorver todas as
demandas do Serviço Público. Em conseqüência, observamos que há um movimento
natural de preferência pela pós-graduação no exterior, onde se cultiva a tendência - mais
que sedutora - da "educação continuada". A opinião do Prof. Frank Sherwood, do
federal Executive Institute, Charlotteswillc, EUA, emitida em ciclo de palestras sobre
educação em Administração Pública na Escola Brasileira de Administração Pública EBAP, da FW1dação Getúlio Vargas, é particularmente valiosa:

"Em cinco décadas pudemos testemunhar uma
dramática mudança em expectativas e necessidades.
Mais adiante, temos visto a mesma coisa no Brasil.
Há quinze anos atrás, poderia ser legitimamente
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argüido que os recursos educacionais deveriam ser
canalizados somente para o Bacharelado. No Brasil,
hoje, o Mestrado é uma crescente e comum
expectativa. Nos Estados Unidos, nós estamos
presentemente entrando numa outra fase, na qual a
educação voltada para a obtenção de um grau, por si
mesma, com um claro ponto terminal, deve ser
substituída pela verdadeira educação continuada. É
um processo no qual o indivíduo toma a iniciativa e
a responsabilidade. Requer da Instituição um tipo de
contribuição bem diferente; uma contribuição que se
fundamenta mais numa orientação de apoio do que
numa orientação de avaliação. Os conceitos de
Educação Continuada e Educação de adultos devem
agora, efetivamente, ser operacionalizados." (70)

Conforme

José

Amaral

Sobrinho

(71),

foram

detectados pelos especialistas brasileiros em ensino wliversitário, vários problemas a
serem ultrapassados, que indiretamente vão interferir no Ensino da Administração
Pública:

A)

"O Bacharelismo, ou seja, a preocupação com a

formação puramente acadêmica, sem objetivos mais pragmáticos, que proporcionem um
embasamento científico mais amplo, permitindo um desempenho profissional maIS
adequado num ambiente cada vez mais complexo e repleto de tecnologia;"

B)

"O excesso de Regulamentos e Normas que

restringem a criatividade, dificultam a inovação e a resposta rápida aos requerimentos que
o processo de Desenvolvimento do País coloca.
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Com as Normas e Regulamentos existentes será difícil
implantar wna Instituição de Ensino autônoma que possa adquirir seu perfil próprio,
possa diversificar seus cursos, definir sua estrutura;

C)

"A falta de integração e parcena entre o

Sistema de Ensino Superior Público e o Sistema Privado.
O Ensino Superior não tem condições de subsistir
sem a contribuição da Iniciativa Privada. O Ensino Superior Público e o Ensino Superior
Privado devem ser estimulados nwn clima de adequada confiança. Deve existir parceria e
mútua colaboração;"

D)

"A indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e

Extensão.
O

Professor

deve

ser

wn

observador

e

wn

questionador da realidade, mas não necessariamente wn pesquisador. Não é fácil juntar o
indispensável espírito comlmicador do docente com o espírito descobridor que terá de
possuir o pesquisador. A preocupação de se implantar a Pós-Graduação nos
Estabelecimentos de Ensino Superior levou a pouca ênfase no Ensino Pós-Secundário e
em sua diversificação;"

E)

"A falta de integração com o Setor Produtivo.
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o

mercado de trabalho de nível superior deve sofrer

modificações importantes com a retomada do Desenvolvimento e com a inserção
competitiva no mercado internacional. A Universidade é, de longe, a instituição mais
adequada para interagir com o Sistema Produtivo. A Empresa e o Governo não podem
prescindir da Universidade. Ela é dotada de grande especificidade onde a competência
acadêmica deve, obrigatóriamente, ter um papel preponderante;"

F)

"O Corporativismo:

as

corporações estão

interferindo na autonomia da universidade uma vez que elas acabam por determinar o
tempo para a formação dos profissionais, como por exemplo, o Médico. Há, ainda, o
Corporativismo dentro do Sistema de Ensino Superior, cuja manifestação mais clara é a
isonomia salarial, independente do perfil da Universidade, da qualidade do ensino, das
pesquisas realizadas;"

G)

"Antagonismos ainda não superados no Ensino

Superior como: Ensino Público X Ensino Privado, Ensino X Pesquisa, Universidade X
Escola isolada;"

H)

"Incapacidade do Poder Público de formular

Políticas Públicas de Ensino Superior, notadamente nas áreas de integração da PósGraduação com a Empresa c na área da expansão. (72)
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Tomando-se por base os problemas levantados, podese concordar com a opinião de Bianor Cavalcanti de que o Processo de EnsinoAprendizagem da Administração Pública deve ser promovido em bases generalistas,
numa relação forte entre Teoria e Prática, Pesquisa e Ação, Praticantes e Acadêmicos,
Sociedade e Administração Pública. (73)

o

mesmo autor procura diagnosticar os problemas

mais importantes do setor:

maior problema da oferta de Educação
adequada em Administração Pública, no Brasil, não
é o de desconhecimento do que se deva fazer ou o de
insuficiência de quadros competentes para fazê-lo
mais sim a ausência de consciência coletiva de sua
necessidade e a desarticulação dos recursos e
competências existentes ... (74)

" ... 0

Constatando-se que existem tanto o Conhecimento
quanto aos Recursos Humanos adequados, torna-se importante articulá-los de modo a
que a Educação em Administração Pública fique mais dinâmica e relevante em todo o
Território Nacional. (75)

Discorrendo sôbre o ensino de Administração Pública,
não se pode desconhecer os que apoiam programas educacionais que incorporem os
conceitos, já aludidos, de Educação Continuada e Educação de Adultos, desenvolvido
por Sherwood. A realidade do Setor Público Brasileiro solicita que os esforços
educacionais não se concentrem apenas nos níveis de graduação ou Pós-Graduação
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"stricto sensu)). E, além disso, o próprio papel do Estado brasileiro impõe cuidadosa

atenção com programas de Ensino e Pesquisa em Administração Pública, principalmente
no que concerne às Empresas Governamentais e seu ambiente. (76)

Outro aspecto relevante, sinalizado no Currículo
Mínimo atual da Graduação, é o problema da Ética no Serviço Público, que deve ser
profundamente estudado nos currículos atuais. A competência em Administração Pública
deveria estar sintonizada com o desenvolvimento de valores de interesse público,
incluindo a identificação de padrões que consultem o comportamento ético, porque o
comportamento e as decisões dos Servidores Públicos são essenciais para a manutenção
da confiança na Instituição Governo, constantemente afetada pelo próprio meio ambiente
constitucional e político vigente no País. (77)

A grande amplitude da Administração Pública, além
de seu caráter francamente inter-disciplinar, em certo sentido passa a ser o seu principal
óbice. Torna-se consensual, e por conseguinte, para evitar a dispersão inútil dos poucos
recursos disponíveis, busca unir os apoios das Agências Governamentais e do meio
empresarial para fomentar um Pós-Graduação, capaz de não só produzir conhecimentos e
informações, mas também gerar competência Administrativa e Gerencial inovadora e
empreender uma ação governamental e empresarial mais eficiente, de acordo com valores
sociais desejáveis. Os Cursos de Pós-Graduação deverão concentrar esforços em um
melhor conhecimento da realidade administrativa brasileira, através de pesquisas,
simpósios e encontros, de modo a permitir que sejam identificadas as funções alternativas
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básicas a serem desempenhadas pela Formação Profissional nesse nível. O Pós-Graduação
deverá continuar tendo mn alto grau de flexibilidade e diversidade quanto a formatos,
conteúdos e produtos gerados. (78)

Quanto ao mercado de trabalho, o Pós-Graduação
amplia possibilidades para professores-conferencistas e para profissionais de fora da
mliversidade, oriundos do Governo e Empresas, enquanto restringe

atividades para

professores de cursos de pós-graduação, praticamente inexistindo para os que desejam se
dedicar à pesquisa em Administração. (79)

O Profissional produzido em nível de Pós-Graduação
está voltado para o mercado, para a formação de docentes, pesquisadores e
conferencistas, assim como estará suprindo as lacunas na formação do graduado em
administração, cuja aceitação pelo mercado se vem deteriorando, em fmlção dos baixos
níveis de ensino oferecidos na graduação no Brasil. (80)

3.3.3 -

A Avaliação do Ensino da Administração Pública

Ao longo de toda esta dissertação histórica acerca do
Ensino da Administração Pública e de suas repercussões no que respeita ao exercício do
Serviço Público em nosso país, duas ilações vem a lmne:
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1-

Em nenhum instante de nossa história, as

escolas de administração - com quais títulos ou nomenclaturas tivessem - propiciaram, ao
País, a formação de uma Comunidade Acadêmica voltada aos destinos desta nação.

2-

A descaracterizada ética e moral do Servidor

Público e a impiedosa auto-suficiência do Serviço Público - no que respeita aos direitos
do cidadão e da sociedade - foram, e ainda são, os frutos menos aparentes de uma
formação intelectual e social distorcidas, nas quais o "Diploma" é mais importante que o
"saber" e o "sucesso financeiro)) - não importa a origem - é muito mais valorizado do que a
"contribuição" do servidor público aos objetivos sociais.

Em ambos os casos, as duas ilações

refletem

deficiências na formação do Servidor Público, certamente originária da má formação, não
sintonizada com as expectativas de eficiência, eficácia e efetividade da Administração
Pública.
Quais seriam as causas dessas deficiências?

Algumas dessas causas tem sido discutidas e, por
serem evidentes, merecem ser citadas:
a)

A crise institucional do Ensino Superior

A crise institucional do Ensino Superior - sobretudo
das Escolas de Administração - agravou-se com a desordenada criação de escolas para
atender à demanda de "Diplomas" - não de "conhecimentos" - com o fito de satisfazer
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exigências legais dos "Planos de Carreira do Serviço Público". À medida que o Legislador eivado de excelentes propósitos - obrigava o Servidor Público a freqüentar escolas de
nível superior para otimizar sua participação no domínio do interesse público, o extinto
"Conselho Federal de Educação" concedia autorizações de funcionamento a escolas com

professores pouco qualificados, bibliotecas insuficientes, sem programas de pesquisa,
enfim, escolas em que o "saber", por ser o menos importante, sempre foi relegado a um
segundo plano.

Esta mentalidade de perseguir um Diploma - mesmo
que pouco ou nada se saiba acerca do título universitário alcançado - resulta em alguns
fatos curiosos: Um mesmo aluno pode fazer vestibular para vários cursos: Administração,
Contabilidade, História ... Porque ele sabe que, depois, é só pedir transferência para a
Administração ... E mais curioso, ainda, para qualquer tipo de empreendimento, para os
cargos de Administração, qualquer Diploma servia. Foi necessário criar legislação
específica, - a lei que regulamenta a profissão de Administrador - ainda hoje pouco
obedecida ...

Tudo isto porque o produto das escolas é, mUltas
vezes, "Aluno Diplomado" e não "AlUl10 Instruído" - este um item apontado como
crucial na crise do Ensino neste País, inclusive no que respeita à Administração Pública.

b)

Destinos da Sociedade

A Desvinculação da Instituição de Ensino dos
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Não há como imaginar uma Universidade apartada
dos destinos SOCIaIS. Todavia, em nosso País, as escolas de nível superior não tem se
distinguido pela sensibilidade com os destinos da Nação. O saber científico é alienígena.
Os cursos e professores universitários, incluindo os de Administração Pública,
aconselham-se em livros estrangeiros e repassam experiências burocráticas dos países do
10 mundo. Investimos tempo e dinheiro ''formando)) Administradores com pouca sintonia

com a realidade de seu país, de seu povo, de sua sociedade.

O preocupante, nessa transmissão de conhecimentos
alienígenas, é que nem sequer atual esse conhecimento é. Só chega ao País e às
Universidades alguns anos depois... Ou seja, mesmo que estivéssemos formando
Administradores Públicos para servir ás Comunidades do ]O Mundo, ainda assim estaríamos

defasados no tempo e no espaço.

c)

A ausência de pesquisa pura ou aplicada nas

Instituições de Ensino Superior
O que pode resultar de Organizações de Ensino
Superior incipientes em Pesquisa e sem desenvolvimento de tecnologia? Transformar-se,
pura e simplesmente, em Instituição dedicada somente à transmissão do conhecimento.

É preciso evitar que o Ensino Superior, responsável pela formação de Administradores,
seja caudatário do avanço científico e tecnológico do mundo.
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o

atual processo de ensino x aprendizagem utilizado

em nossas universidades, já bastante agravado pela ausência de recursos, não reflete
pesqUIsa, nem desenvolvimento de tecnologia e, mUIto menos, se relaciona com a
comunidade à qual deveria servir.

Por esta razão, as empresas e instituições dos setores
primário, secundário e terciário da economia não tem se aproximado das organizações de
Ensino Superior na busca de alternativas para a solução de seus problemas. Procuram
outras instituições, muitas vezes governamentais. Há conselhos , institutos, empresas e
serviços - desvinculados das lES - promovendo pesquisas, puras e aplicadas, com
objetivos sociais, como o CNPq, a EMBRAPA, etc.

d)

A Instituição de Ensino Superior brasileira é

eremita na tnemÓria científica do mundo
A menor das conseqüências dessa configuração
eremita, no que respeita à memória científica do mundo, é a defasagem - filosófica,
científica e tecnológica - de grande parte dos lESo Não fazendo pesquisa - nem pura,
nem aplicada - nada tem a oferecer ao mundo científico. Por esta razão se "enclausura"
em sua própria defasagem. Cada vez mais se afasta e se torna obsoleta. A pior das
conseqüências da defasagem é o descrédito público: Da instituição, do professor, do
Curso Universitário. O AlUI10, movido por interesses pecuniários, freqüenta a escola.
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Não a vivencia. Não a respeita. Não a ama. Não sente orgulho em ser wüversitário. Só
quer o "diploma" que lhe vai garantir o "status" social e financeiro.

A comw1idade científica brasileira é formada fora do
País. Os nossos Administradores Públicos não fogem à regra. Fazem, no estrangeiro, o
que a Escola de Administração já deveria ter feito: Colocá-lo "UP-TO-DATE"em termos
de conhecimentos disponíveis.

e)

A estrutura do ensino precisa ser

revista~

o

conte do programático transmitido de forma oportuna.
A análise do programa de enSll10 das escolas
demonstram que as "matérias" estão compartimentadas em verdadeiros "containers de
conhecimento". Identifica -se falta de integração das informações no processo de

transmissão do conhecimento. Cada matéria é wn elemento de enSll10 isolado dos
demais. É como se fosse wna ''fatia'' do bolo científico. Como a Ciência é indivisível,
resulta que o alw1O, questionando sua própria perplexidade, sente dificuldade em
aprender. O aluno brasileiro não é estimulado a aprender, decora. Escreve, nas provas, o
que decorou no livro texto. (97)
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3.3.4 -

Reformulação do Ensino de Administração visando à melhoria da

Qualidade do Serviço Público

A melhoria da qualidade do serviço público passa pela
eficiência e a profissionalização dos Servidores Públicos brasileiros. Conforme assinala
José Luís Bizelli (81):

"vinte e um anos de governos militares no Brasil
legaram à Nova República, além de uma dívida
externa e de uma dívida interna do setor público,
uma imensa dívida social, ( ... ) Os Governos Sarney,
Collor e Itamar não conseguiram mudar este quadro
que vem mais e mais se agravando devido à pobreza.
O empobrecimento da população vem pressionando
a demanda por serviços públicos governamentais.
Estes, por sua vez, têm encontrado menor fonte de
financiamento devido às perdas financeiras
provocadas
pelas
políticas
contracionistas
implementadas pelo Governo Federal. E especial a
saúde e a previdência social estão assoladas por uma
crise profunda. Como agravante desta situação
devemos considerar que as camadas médias urbanas,
que têm sofrido o processo de proleratização,
conheceram no período anterior um melhor grau de
escolaridade e de qualificação técnica, exigindo hoje
um padrão diferenciado de Serviços Públicos para
tentar barrar o seu empobrecimento." (82)

No contexto do Setor Público, não e possível negar
que a vigência do sistema presidencialista, desde os tempos da República Velha, com o
breve interregno parlamentarista de 1961 a 1963, não contribuiu para a melhoria da
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qualidade da burocracia governamental, eternizando um sistema informal de compadrio,
nepotismo e barganhas políticas, que nem o atual regime democrático conseguiu conter.

Há indicativos de que nas nações desenvolvidas, que
adotaram o sistema parlamentarista, este foi capaz de criar uma burocracia estável,
competente e criadora em relação à sociedade. As sucessivas crises de gabinete, em países
como a Itália e a França, por exemplo, não toldam a capacidade e o funcionamento da
máquina pública. E talvez pensando nisso é que vemos especialistas no tema, como
Bianor Cavalcanti, refletir sobre a necessidade de maior profissionalização de nosso
Administrador Público,

propondo

mll

Centro

de

Formação

para

Executivos

Governamentais para atender à Administração Federal. (83)

Não existe, no Brasil uma escola formadora de uma
elite político-administrativa como na França, com a sua famosa Escola Nacional de
Administração, em virtude da timidez dos governos em promover a profissionalização da
Administração Pública no País. O próprio Bianor Cavalcanti sugere que, ao ser criada
uma instituição deste tipo no Brasil, poderia surgir um monolitismo doutrinário e o risco
do monopólio na educação, dado que os recursos necessários para manter em nível
sofisticado o Ensino de Administração Pública não tão vastos, que não se poderia
universalizá-Ia nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal. (84)

Percebe-se ainda que, a despeito do funcionamento
ramável da estrutura institucional já instalada, a atividade de controle do Estado, que
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deveria se beneficiar com ela, não tem contribuido para pacificar os conflitos sociais, nem
conseguindo aperfeiçoar os mecanismos de negociação entre grupos antagônicos. Como
acentua Bizelli, "a crise econômica das últimas décadas apresentou-se como uma crise do
Estado planejador", cuja privatização será aproveitada não pela sociedade civil
desorganizada e fragilizada, mas pelos interesses de grupos econômicos consolidados.
(85)

Nesses questionamentos, surge também o problema
da governabilidade que, no entender de Bizelli:

" ... nada mais é do que a capacidade do Estado de
controlar a sua Máquina Administrativa e relacionarse de forma tolerável com a sociedade que só poderá
ser recuperada através de um setor público
preparado para assumir a sua capacidade do controle
social." (86 )

Vale dizer, sem o Setor Público preparado:J falsa se
torna a governabilidade. A Administração Pública deve ser capaz do exercício do controle
democrático, com canais decisórios que permitam o controle da sociedade sobre o Estado
e deste sobre os interesses privados. (87)

Para

o

atingimento

desses

resultados,

Bizelli

recomenda um perfil maIS abrangente do Administrador, com o repensamento da
formação de nossos homens públicos. E diz:
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"É claro que este profissional deverá buscar uma
formação na qual possa sedimentar os movimentos
contemporâneos
da
economia
nacional,
o
conhecimento profundo do funcionamento das
burocracias públicas, a padronização institucional e
jurídica da sociedade, bem como os sistemas
políticos que permeiam a formação social." (88)

Como

o

perfil

da

clientela

dos

cursos

de

Administração Pública é variado, os ocupantes ou potenciais ocupantes de cargos de
Direção e Assessoramento Superior necessitam de uma formação de cunho não
meramente acadêmico em sua essência, mas, generalista, profissionalizante, sendo
atendida a clientela através de programas que possam ir além do mero treinamento para
habilidades ou comportamentos específicos. (89) Bianor Cavalcanti sugere o perfil dos
programas:

"Programas orientados para a Formação e
Desenvolvimento de Conhecimentos, Valores,
Comportamentos e Habilidades Técnicas gerais,
capazes de dotar seus participantes de um espírito
crítico e de competência situacional para o
desempenho de papéis nem sempre claramente
delimitados e definidos, mas exigidos pelas
incertezas, ambigüidades e transformações contínuas
desta ambiência particular que é a Administração
Pública Brasileira." (90)

Embora a estrutura já institucionalizada ainda seja
deficiente, e tais modelos dificilmente implementados fora das Instituições de Ensino
Superior existentes, ainda assim poderiam ser executados através de programas de
reformulação curricular no âmbito da Administração Pública. (91)
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A sociedade brasileira já detectou consensualmente os
valores negativos de nossa burocracia, que são os valores tecnocráticos, comportamentos
defensivos, mentalidade burocrática, centralizadora e autocrática do Administrador
Público brasileiro. Na verdade, tal ideologia escamoteia a incompetência oriunda da má
formação dos profissionais da área. (92)

Um novo processo educacional faz-se necessário,
flexível e aberto, no qual participem todas as clientelas envolvidas, isto é, executlvos,
técnicos dos três níveis de governo, professores de diferentes universidades e instituições
de ensino e pesquisa e mesmo instrutores e técnicos do Setor Público, pondo em
discussão aberta, executivos, técnicos e suas clientelas, como empresários e lideranças
comunitárias. (93)

A visão otimista que tendemos

ter,

deve ser

confrontada com a constatação de que não há uma articulação automática entre Ensino
Universitário e acesso aos mercados privados e públicos. Não é a Escola que gera a
demanda, mas a demanda que vem conduzindo à necessidade de tremamento
profissionalizante.

Os

Órgãos

Públicos

e Empresas

Públicas

tem

selecionado

aleatoriamente, sem cientificidade os recursos humanos que devem ser submetidos a
tremamemo, porque ele não tem sido considerado uma necessidade lU1iversal pela
burocracia brasileira.
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Não tem sido a vocação normal do gestor público
brasileiro reconhecer que é preClso ll1lClar um VlgOroSO processo de nova visão
administrativa e planejamento estratégico para o seu setor de atividade, visando a realizar
o ideal de repensamento do Estado.

Conforme lembra Marcovitch(94):

"Nos últimos trinta anos, o ambiente das grandes
organizações mudou. A globalização dos mercados
mundiais, a revolução tecnológica e a crise do Estado
representam mudanças significativas que exigem do
Administrador-Dirigente novos conhecimentos e
habilidades. A expansão dos meios de comunicação
cria uma nova consciência mundial que determina o
ambiente das empresas e condiciona suas decisões. A
questão ambiental, por exemplo, exige novas atitudes
do Administrador que deve assumir uma
responsabilidade de longo prazo, dado o impacto de
suas decisões."

A modernização do Estado, porém é muito mais lenta
do que a rapidez dessas transformações, porque a absorção de inovações é sempre mais
difícil para as burocracias, que sempre temem qualquer novo procedimento que ponha
em risco a sua auto-perpetuação. Fundamentalmente, a formação do Administrador
Público deve levar em consideração as resistências corporativas às inovações e as
limitações do Estado brasileiro que, como disse tão bem Marcovitch, tem de gerir uma
sociedade que contém ao mesmo tempo um setor moderno e outro, estagnado.
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I

CAPITULO 4
I

DIAGNOSTICO E PERSPECTIVAS

o diagnóstico de fatos sociais - no caso - a deficiente
formação do servidor público - pressupõe, antes de tudo, a identificação das causas que
antecederam a disfunção social - a escola, o curso, a estrutura econômica do país - em
busca de soluções alternativas que consultem os interesses sociais, como, por exemplo, a
formação de uma comunidade de servidores públicos capaz de conduzir os destinos do
país.

Não cremos haver discordância filosófica de que para
buscar a atuação profícua e ilibada do Servidor Público - que tanto desejamos - é
necessário um maciço e imediato investimento de recursos - matenals, humanos,
tecnológicos e financeiros - na reformulação do Ensino de Administração Pública.

A interrelação entre Educação - em seu sentido lato - e
a gestão da "Res P blica" - em seu sentido estrito - tem , como ponto de convergência e,
ao mesmo tempo, ponto crítico, o processo de formação intelectual, ética e moral do
Administrador Público.
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E o Sistema de Ensino da Administração Pública,
certamente, será o fulcro dessa fantástica experiência inovadora e modernizadora do
Ensino Superior Brasileiro.

É evidente que algumas medidas, de caráter maIS
geral, hão de ser tomadas, em razão do caráter universal do enSlllO e das próprias
Instituições de Ensino Superior. Mas, estas medidas, não deverão ofuscar a reformulação
do Ensino da Administração Pública, ao contrário, contribuirão como bases de
sustentação da Reforma, mais ampla, da qual o Ensino Superior, como um todo, será
palco.

As proposições de reformulação da ''praxis'' do
Ensino Superior no Brasil - sugeridas pelos estudiosos no assunto - devem refletir o
diagnóstico do que se tem vivenciado, e passa pelas seguintes reflexões:

Devolver., às Instituições de Ensino Superior.,

a)

seus objetivos sociais

As IES precisam, urgentemente, retomar o seu papel
de principal agente das mudanças sociais.

A

Pesquisa

Científica,

o

Desenvolvimento

Tecnológico e a Transmissão dos Conhecimentos à sociedade - através da gestão das
várias instituições públicas e/ou privadas (ministérios, empresas públicas, empresas
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privadas, escolas em todos os graus, prefeituras, hospitais, clubes, igrejas) - devem ser os
objetivos maiores de sua existência.

Os Institutos, Centros e Empresas de Pesquisa
precisam estar integrados ao Sistema Educacional Universitário.

Em particular, para a Administração Pública) deverão
ser instalados laboratórios de análise e desenvolvimento de modelos de gestão da ((Res

P

blica)~

nas Escolas de Administração, em nível de graduação, pós-graduação) mestrado

e doutorado, de molde a formar o novo Servidor Público, um cidadão probo, honrado,
ético e emérito conhecedor da Ciência da Administração.

b)
Integrar o Ensino
memória científica e tecnológica do mundo

Superior brasileiro à

Para uma instituição de vanguarda - como deve ser a
Universitária - o intercâmbio de conhecimentos com outras instituições do gênero, é
imprescindível. Não faz sentido uma IES apartada do resto do mWldo científico. A
própria dinâmica do Ensino Superior - a pesquisa pura e/ou aplicada - induz o
intercâmbio de informações, até para balizar seus programas de pesquisa. Se alguma
solução, já desenvolvida em outro centro de conhecimentos científicos, for adequada ao
problema que estamos perseguindo, por que não utiliza-la e, quem sabe, até otimiza-Ia?
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o intercâmbio científico e tecnológico com o resto do
mW1do, desde que também tenhamos pesquisa e desenvolvimento próprios, certamente é
uma solução adequada à elevação do nível de certeza científica de nossas escolas, até
porque o avanço científico altera os programas de ensino em todos os graus.

Quanto teríamos ganho em experiência administrativa
se as Escolas de Administração, deste País, tivessem intercambiado conhecimentos com
as escolas japonesa, francesa, inglesa e americana de administração. Em quanto teríamos
enriquecido nossos futuros Administradores Públicos.

Existe, porventura, incompatibilidade entre o Serviço
Público e a implantação dos cinco "esses" nipônicos (SEIRI,

SEITO~

SEISO)

SEIKETSU, SHITSUKE) que significam, em realidade, técnicas integradas de análise
crítica dos processos, dos produtos, das instalações, dos recursos humanos, em busca da
qualidade total? E podem ser traduzidos por: Organização, Ordem, Limpeza, Asseio e
Disciplina ainda que a tradução literal não reflita os aspéctos zen-budistas expressos por
tais vocábulos.

c)

Transmutar os programas de ensino) oftrecendo

lógica e otimização do tempo e dos recursos pedagógicos

Não há razão lógica para que as matérias dos cursos
Superiores continuem a existir como "containers científicos)).
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Uma nova visão - holística por excelência - deverá
ammar a organização dos currículos e a transmissão do conteúdo programático em
termos de tempo e oportw1idade de disseminação da informação.

Os professores deverão ter sua partiCipação no
processo de transmissão do conhecimento, subordinada à ótica da integração com os
outros professores, de modo a que os alw10s recebam a informação pertinente ao assunto
em tela, ''pari passu)) às necessidades teóricas da solução que está sendo desenvolvida.

Por exemplo: se o assunto em tela for "ajustamento
da curva de salários", pelo menos 2 professores - de Pessoal e de Estatística - deverão ter,
cronogramadas, as atividades e os tempos de transmissão de seus conhecimentos
específicos para a solução do problema (descrição dos cargos da empresa, pesquisa de
cargos e salários no mercado, tabulação dos dados, definição dos pontos da curva, técnica
de ajustamento dos pontos da curva, traçado da curva) de sorte a torna-los integrados e
contemporâneos, em sala de aula. O objetivo dessa contemporaneidade é dar sentido à
aplicação da ciência, é tornar a aula interessante, participativa, concludente em seus
objetivos.

Certamente

esta

lógica

de

transmissão

de

conhecimentos vai ter a oposição de interesses menores. Não faz mal. O interesse pessoal
de poucos não deve impedir a oportunização de novas experiências.
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Se 11 jogadores, em noventa minutos, podem jogar
futebol interativamente, por que dois professores não podem oferecer oportunidade de
interação, aos alunos, por 50 minutos, tempo de duração de uma aula?

Claro que isso vai exigir uma significativa mudança na
definição dos tópicos das matérias e uma intensa cronogramação da participação dos
professores no processo de transmissão do conhecimento. Mas, vai valer a pena. É o salto
para o futuro. É a ReAdministração, segundo a terminologia de Geraldo Caravantes, do
Sistema Educacional do País.

Vale

a

pena,

aqw,

regIstrar

o

conceIto

de

ReAdministração, que se aplicado aos Sistemas de Ensino, contribuirá para a
sobrevivência das IES - Instituições de Ensino Superior, neste final de milênio:

"Forma de gerir as organizações contemporâneas, de
tal sorte que consigamos, de um lado, organizações
eficientes (produtivas), eficazes (que atinjam de forma
sistemática e continuada os resultados planejados) e
efetivas (que levem em consideração sua
responsabilidade pública, cultivem a ética em seu
desempenho) e de outro, indivíduos satisfeitos e
recompensados com e pelo que fazem."(95)

d)

A

reciclagem dos professores deve ser um

programa da própria Instituição de Ensino Superior

o conhecimento tem tempo

til de vida. A ciência dá

saltos incomensuráveis. O que se aprendeu até hoje, será passado amanhã. A permanente
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reciclagem do conhecimento é um imperativo do estágio científico e tecnológico do
mundo.

A reciclagem de professores, bem como a dos
egressos, dos cursos de graduação é uma necessidade social.

Se a resultante da ação educacional é a criação de uma
comunidade científica capaz de gerar e gerir os destinos da sociedade, a permanente
reciclagem é um imperativo.

Se, aos professores, são destinadas as atividades de
pesqwsa, desenvolvimento e disseminação da ciência, como fazê-lo sem programas
sérios de reciclagem dos conhecimentos?

Por extensão, a reciclagem do Servidor Público deverá
ser, também, preocupação das Escolas de Administração Pública. Aliás, nesses
estabelecimentos de ensino, mais do que nas demais escolas, o acompanhamento da
"performance" do Servidor, junto à comunidade, deveria fazer parte de sua "Avaliação de
Desempenho" .

Provavelente conquistar-se-ia a desejada integração
"Escola de Administração P blica X Servidor P blico X Serviço P blico", tão decantada.
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Transmutar o produto da escola: "Aluno

e)

instruído)) assume o lugar de (CA.luno diplomado))
Se o verdadeiro objetivo do Ensino Superior é ser o
principal agente de mudanças sociais, a primeira mudança a ser realizada é conceitual:
precisamos transmutar o produto da ação pedagógica do Ensino Superior Brasileiro:
"Aluno instruído" assume o lugar de "Aluno diplomado".

Não é de "Aluno diplomado" que a sociedade precisa.
Não foi a "Aluno diplomado" que se referiu o legislador quando impôs diploma de 3°
grau para ingresso nos Planos de Carreira do Serviço Público. O que a Sociedade e o
Serviço Público precisam é de Recursos Humanos com elevado saber científico. Se a
pesquisa, o desenvolvimento da tecnologia e a transmissão do conhecimento técnico são
as bases do conhecimento de um país, porque deveremos nos contentar com Recursos
Humanos não qualificados para gerenciar a "Res P blica" que, afinal, é o acervo
econômico-social da comunidade?

O "Aluno instruído" de hoje é o gerente dos Recursos
Sociais do amanhã. Sua formação não pode ser negligenciada.

f)

Ao

demanda de profissionais de nível superior

Ensino

Superior caberá satisfazer a
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Isto significa que, às Escolas, caberá a coordenação e a
sistematização da pesquisa das necessidades de aprimoramento dos Recursos Humanos
demandados pelo mercado de trabalho. Tal proposição envolve duas vertentes:

da quantidade, em relação ao aumento ou
diminuição do número de profissionais por área de conhecimento, que será demandado
em "X" anos, pelas organizações públicas e privadas.

da qualidade, em relação ao "nível de
acabamento" científico-tecnológico dos Recursos Humanos, desejado pelo mercado, e
que redundará em aprimoramento da instrução do alunado e da reciclagem dos
professores, em razão do avanço científico, da nova tecnologia disponível, dos novos
processos industriais, agrícolas ou de serviço implantados ou a implantar no mercado.

É evidente que esse trabalho não caberá, estritamente,
à IES. Todavia, a esta altura, todos já compreendemos que Educação é um objetivo

nacional. Não pode ficar a adstrito ao âmbito do Ministério da Educação.

Os Administradores do Serviço Público, alocados nos
diversos Ministérios e Autarquias, seriam convocados para integrar-se à definição "Matriz
de Emprego", na qual estariam definidos todos os dados que permitissem projetar as
necessidades do mercado para os anos subsequentes.
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Se o Sistema de Ensino - e em particular o Sistema de
Ensino da Administração Pública - deseja formar expoentes para uma comunidade
científica, os atributos ora sugeridos para a avaliação do alunado são aqueles que todos
gostaríamos de ver em nossos profissionais, mormente os futuros integrantes do Serviço
Público do Brasil.

É evidente quer o rigor científico desta análise - do
Ensino e da Escola de Administração - pressupõe um longo processo de decantação
Técnico-Pedagógica, na busca de uma nova trilha tecnológica que deverá animar a Escola
e o Ensino Administrativos no próximo século.

A despeito do que se pode identificar em termos de
mudanças - que certamente demandará incrível alteração de paradigma - um novo cenário
deverá apresentar-se, no futuro próximo, às IES, em geral, e à Escola de Administração
Pública, em particular.

Injw1ções econômicas e acordos comerCiaIS entre
países, a nova ordem financeira internacional emergente, debacle econômica e política de
alguns gigantes da economia, a mudança do vetor comercial para os países Asiáticos, as
confrontações intestinas na Europa a na Ásia, a fome endêmica da África, a
desqualificação científico-tecnológica do Cone Sul, os novos ventos dos Direitos Civis, a
ascensão e queda de organismos internacionais que dominaram o cenário mundial causarão enorme Impacto no perfil filosófico, científico e tecnológico do Ensino, do
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Ensino da Administração, do Ensino da Administração Pública, do Serviço Público e do
Servidor Público.

Não há malS países isolados neste W1lverso. Se a
tendência da Economia MW1dial é a formação de ComW1idades de Países - CEE,
NAFTA, MERCOSUL - o Administrador Público deverá ter à sua disposição wn amplo
conhecimento técnico-administrativo, W1iversalista, colocado a sua disposição nos Cursos
de Formação.

Caracteriza-se o Ensino da Administração Pública em todos os graus - como objetivo maior do Serviço Público. Os Servidores do Governo,
nos 3 Poderes, em nível gerencial, capacitar-se-iam melhor, passando por wna Escola de
Administração Pública.

Oportw1a sena também a ReAdministração dos
Cursos de Administração - Pública e Privada - no sentido de Otimlzar o texto e o
contexto das matérias, no que respeita a conteúdo, processo de transmissão, alocação de
professores e definição dos novos objetivos do processo Ensino X Aprendizagem.

Ênfase qualitativa deve ser dada ao Recrutamento, à
Seleção e ao Desenvolvimento do Servidor Público e sua integração aos objetivos do
Serviço Público, no sentido de fazê-lo "Parceiro" da Ordem Pública.
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Corroborando este arrawado acerca das perspectivas
do Ensino de Administração Pública, é bom refletir sobre as conclusões do "I Seminário
N acionaI de Qualidade e Avaliação dos Cursos de Administração" ,que abordou o tema

"As novas perspectivas do Ensino de Administração - cenário 2005", elaborado para
analisar as demandas do próximo Milênio. Realizado em dezembro de 1994 pela
Secretaria de Educação Superior - SESu/MEC, Conselho Federal de Administração e pela
ANGRAD - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, tal
Seminário ensejou contribuições extremamente valiosas para o tema.

Face ao cenário do próximo milênio, os Cursos de
Administração deverão privilegiar o desenvolvimento de valores (auto-estima e confiança,
honestidade, responsabilidade social e justiça), de competência e de habilidades.

Estas habilidades incluiriam trabalho em eqUlpe,
comunicação pessoal, criatividade, liderança, planejamento, iniciativa, tomada de decisão,
visão holística, convivência com poder e risco, negociação e empreendimento, qualidade
de se adaptar a novas situações. Na seqüência do curso de graduação, prevalência de
valores de equilíbrio ao invés de domínio, qualidade de vida, contínuo surgimento de
unidades de negócios, constante processo de educação profissional e o desenvolvimento
da cultura da qualidade seriam preocupações constantes.

Resultante do debate entre os dirigentes de Cursos de
Graduação em Administração, foram apresentadas as seguintes estratégias/ações:
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Diminuir o isolamento das instituições - é urgente a
abertura das escolas para o seu ambiente. Isto deve se dar através de parcerias com outras
organizações, com trocas de experiências entre CFA - Conselho Federal de
Administração, ANGRAD - Associação Nacional dos Graduados em Administração e
ANPAD - Associação Nacional dos Cursos de Pós-Graduação em Administração, com
intercâmbios internacionais e com o desenvolvimento de pesquisas acerca da avaliação do
ambiente.

Salientar a importância que a sociedade atribui à área
de Administração - desenvolver estudos e pesquisas junto à comunidade para se detectar
o nível de efetividade dos Cursos de Administração.

Estimular a Educação Continuada, em especial a PósGraduação Lato-Sensu - desenvolver programas de Educação Continuada de acordo com
as especificidades de cada região como alternativa de se formar capital humano para o
atendimento do mercado

Estabelecer sistemas de avaliação entre todos os
participantes do processo educacional - a abertura das escolas para seu ambiente exige
contínuo "feed back" de sua ação. Empregados, docentes, pais, alw10s, organizações
empregadoras, entidades de classe, organizações, parcerias etc. deverão apreciar
conjuntamente os resultados alcançados.
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Estabelecer objetivos de qualidade - tanto o projeto
pedagógico como a organização da escola deverão identificar indicadores de qualidade
para a definição de suas ações.

Adequar metodologias de ensino ao ingressante jovem
- a constatação para a grande maioria das escolas, da redução da idade do ingressante para
17/18 anos, inclusive nos cursos noturnos, torna urgente a mudança de métodos e
técnicas de ensino que consigam assegurar a qualidade do curso.

Estudar a possibilidade de vestibular vocacionado definir e implementar um método de vestibular que consolide a missão do curso, o perfil
do ingressante e profissiográfico do egresso.

Aderir à nova filosofia do currículo pleno - é
imperativo compreender o espírito do novo Currículo Pleno onde se prec011lza a
diversidade e a flexibilidade.

Incluir no contrato do aluno com a instituição, o
projeto pedagógico do curso.
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Aumentar recursos institucionais - o desenvolvimento
de novas tecnologias exige das escolas a sua incorporação para se ter um ensino com
melhor qualidade.

Novo papel do professor - o principal papel do
professor deve ser o de Orientador do processo ensino aprendizagem como facilitador
das oportunidades de aprender.

Nova forma de avaliação - a presente avaliação
formalista do aprendizado dos alunos, deve dar lugar a outras que objetivamente
demonstrem o real aproveitamento do ensino desenvolvido.

Criar

programas

de

capacitação

docente

o

profissional docente deve ter continuamente oportunidades de contínuo aperfeiçoamento
didático.

Uma vez contextualizado o cenário de futuro para o
Ensino de Administração, através das ações necessárias para a consolidação destas
tendências, fica evidente a necessidade de se desenvolver um Programa de Capacitação
Docente de modo contínuo, para que se possa ter cada vez mais um Ensino de
Qualidade.
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I

CAPITULO 5
CONCLUSÕES E REFLEXÕES

N este

final

de

século,

estamos

assistindo

ao

sepultamento de uma velha civilização, cUJos valores eram mecanicistas, puramente
materialistas e despreocupadas com o desenvolvimento sustentável, econômico e
humano.

N a educação - como não poderia deixar de ser sentiremos os reflexos dessa revolução: a interseção entre a civilização de Gutemberg, da
imprensa, da cultura livresca e do bacharelismo e a cultura audiovisual do futuro,
holística e criativa.

Enquanto o velho modelo de educação, formal e
cartesiana, enfatiza o conteúdo e a aquisição de informações corretas no mW1do exterior,
sendo as experiências interiores consideradas impróprias para a moldura escolar, o novo
paradigma incentiva a busca de alternativas criativas: "como aprender a ensinar?" "como
ensinar a aprender?" "como aprender a aprender?", "como nos mantermos abertos a
novos conceitos?" admitindo que o que hoje parece certo, amanhã pode ser diferente.
Nesse novo paradigma, as experiências interiores contam para o aprendizado e as dúvidas
e o pensamento divergente são encorajados, abandonando-se a pura ênfase no
pensamento analítico, linear, próprio do hemisfério esquerdo do cérebro. A preocupação
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com as normas e a autoridade do professor, que conduz o aprendizado por mão-única, é
substituído pela ênfase no desenvolvimento do hemisfério cerebral direito, que se abre
para a intuição, para a criatividade e a emoção, com a preocupação da expressão tangível
do potencial individual. O Ensino e a Aprendizagem tornam-se seqüências de um
processo, onde o professor ensina, mas também aprende com os seus alw1Os.

A ênfase no conhecimento técnico e abstrato, no
conhecimento "livresco", que influenciou toda a história brasileira, é complementado por
experiências práticas que habilitem o educando para a realidade fora das salas de aula. As
estruturas rígidas, burocráticas e pouco permeáveis dos estabelecimentos de ensino, com
seus currículos fixos ou quase fixos, começa a dialogar de modo mais aberto com a
sociedade e propõe currículos mais flexíveis, porque há caminhos diversificados para a
abordagem dos diversos assuntos. Também a ênfase na tecnologia educacional é
redirecionada para aumentar o relacionamento entre os corpos docente e discente. (96)

Esse paradigma "holístico", descrito às vezes como um
ponto de chegada, sem dúvida conflitua com a realidade com a qual convivemos nas
Escolas de Administração e no Serviço Público Brasileiro. Esses dois setores parecem
comportar-se como se não estivéssemos às portas do século XXI, em que - tudo leva a
crer - irá haver um surto de esvaziamento da atual estrutura dos Estados-Nação e um
fortalecimento dos blocos econômicos inter-regionais e assimétricos e das agências
multilaterais de desenvolvimento e crédito.
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A sociedade brasileira deve estar à altura de tais
desafios e, com ela, também terão de ser redimencionados os cursos de Administração, já
que o ritmo de absolescência de nossos modelos de gestão pública e privada podem fazer
o país submergir economicamente no longo praw.

Ao mesmo tempo, a sofisticação educacional não pode
contribuir para que a estrutura social do país gere ainda mais exclusão. Não deve ser uma
educação constituída apenas para servir às classes dominantes, como nos velhos tempos.
Mesmo porque, no espaço de uma geração, passamos no Brasil de uma maioria de
analfabetos para um segmento significativo de desempregados com curso superior.

As Intituições de Ensino Superior assumem, sem
querer, um papel conformista de fornecedoras de credenciais, de centros de triagem de
comportamentos adequados à hierarquia empresarial, estruturando a imagem das
burocracias para legitimar os produtos demandados. Elas mesmo vão se descredenciando
da função formadora de elites, desorientadas que estão pelo interesse comercial daqueles
que lhe dirigem os destinos: a desorientação do Ensino Superior de Administração é tão
grande que graduamos mais administradores, por habitante, do que o resto do mundo.
Ou seja: somos um país de muitos Bacharéis em Administração - públicos e privados - c
o cáos continua instalado na Administração do Brasil. Há no Brasil hoje mais de
quinhentos mil Bacharéis em Administração. Há quatrocentos e trinta Cursos de
Administração autorizados pelo MEC, e graduam-se em Administração mais de trinta
mil alunos a cada ano.
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Em todas as "carreiras", os profissionais têm seus
eventuais "substitutos": o Contador tem o Guarda-Livros; o Advogado, o Rábula; o
Médico, o Charlatão; o Engenheiro, o Mestre-de-obras; e nós, Administradores, temos
os Engenheiros, os Médicos, os Contadores, os Advogados, os Economistas, os
Psicólogos,

enfim, todos os que, algum dia, fizeram um curso wliversitário e não

conseguiram emprego em seu ramo científico.

Por outro lado, as "carreiras" profissionais estão mal
definidas em relação ao mercado de trabalho e, em verdade, se superpõem em
"conhecimentos)) e ((áreas de exercício profissional)), como o psicólogo que "administra"

recursos humanos, o médico que "administra" hospital, etc.

o

Sistema de Ensino, por sua vez, utilizando, ainda,

os "containers do saber", repete, à exaustão, o mesmo currículo de matérias para os
cursos, aparentemente díspares, em termos de objetivo sociais.

As Instituições de Ensino Superior fazem convergir,
para o mercado de trabalho, um número excessivo de profissionais, com pouca
perspectiva de emprego e baixo nível de conhecimentos científicos.

No que respeita à Administração Pública, o Sistema
de Ensino Superior, voltado para a Administração Pública é órfão do próprio governo
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que não lhe oferece recursos. Os Cursos de Graduação em Administração Pública são
insuficientes hoje no país.

A relação custo/benefício do Sistema de Ensino
Superior de Administração Pública no Brasil, parece não interessar ao próprio governo,
na medida em que, por falta de uma visão mais profunda das causas do caos do Serviço
Público, a EBAP- Escola Brasileira de Administração P blica tem sofrido as
conseqüências da falta de investimentos em educação.

O Governo brasileiro não tem tradição de investir em
Escolas, menos ainda em Escolas de Administração Pública, e como conseqüência
convivemos com um serviço público, perpetrado pelo servidor público, que não serve
nem ao público, nem ao governo e tampouco ao servidor.

O resultado é o desestimulo dos concursados, que não
dependeram de indicação política para ingressar e "fazer carreira", ainda que nada possam
fazer contra o estado de coisas que abjuram.

O nepotismo - retratado pela imprensa diariamente praticado pelos gestores da "res p blica)), avilta a inteligência do povo, negligencia a
formação intelectual dos técnicos e servidores alem de desestimular os que pretendem
ver o País no primeiro mundo.
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Enquanto

os

países

de

Primeiro

Mundo

são

importadores de cérebros ("head-hunters YY ), o Brasil os tem afastado do Serviço Público
ao lhes impor aborrecimentos, inibição da criatividade e péssimos salários. Quando
querem oxigenar a gestão gerencial através de novos métodos, sutilmente são convidados
a adiarem a implantação de suas idéias, quando elas entram em conflito com o
conformismo da burocracia.

As tecnologias administrativas modernas, que são
discutidas nas Escolas de Administração Pública de Primeiro Mundo, quando
apresentadas, esbarram no estilo autoritário de gestão, completamente em desacordo com
a administração participativa, mais adequada aos tempos que correm, que está pondo por
terra os velhos paradigmas de especialização funcional.

A perspectlva futurista que se impõe, interpreta a
atuação dos Servidores Públicos como "Empresários do Estado", estimulados e
incentivados a abrir novos campos na prestação de serviços e voltados para a otimização
de resultados.

o

I

maIS mteressante e que, por maIS que se

identifiquem forças vivas e retrógradas a puxarem para trás, o movimento histórico que
introduz uma nova era nas relações econômicas, sociais e de trabalho, no mundo,
praticamente forçarão a Agenda política para a consecução dessas mudanças no âmago da
Administração Pública.
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o

MERCOSUL já está a eXigIr Profissionais de

Administração com novo "tipo de acabamento)) científico-tecnológico. As relações
internacionais entre os países signatários do Acordo estão, por enquanto, no domínio do
Ministério das Relações Exteriores. Todavia, quando o Acordo estiver implementado,
iremos concorrer com Administradores Profissionais de outros países.

o conhecimento dos Modelos de Gestão de cada país
signatário, a análise das conseqüências políticas, financeiras, econômicas, jurídicas e
sociais de cada um dos tratados setoriais de intercâmbio de bens e serviços, têm que ser
trazidos à luz das reuniões e considerados no que respeita às decisões internacionais.
Como se poderá exigir de um servidor despreparado, uma participação política, com
significativos ganhos para o país? O que estamos esperando para formar este servidor de
quem, breve, iremos precisar? A formação do Administrador Público Brasileiro deverá
estar adequada às expectativas de responsabilidade do mesmo em relação ao
desenvolviento do país.

Se não houver a transmutação do Sistema de Ensino
da Administração Pública, se não houver mudança no perfil do servidor público, se não
houver revitalização da Escola de Administração Pública, se não houver alteração da
mecânica operacional do Serviço Público, não há como direcionar o futuro político e
administrativo do país.
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É evidente que estas aspirações não sao novas. O
Brasil sempre lutou - desde os tempos da Coroa - contra a opressão praticada pelo
Conselho Ultramarino - que temIa pela formação intelectual dos brasileiros - como
também sempre se bateu por praticar um Sistema de Ensino que lhe fornecesse
Conhecimentos Técnicos. Ousaria dizer que foi e tem sido uma luta inglória. O Ensino
Jesuítico era excessivamente teórico. O seu objetivo era formar Sacerdotes e
Jurisconsultos.

É bem verdade que, nos colégios jesuítas, o gosto
Português pela "Literatice" e pelo ''Academicismo'' havia sido implantado de tal forma e
tão arraigadamente que, até hoje, somos pacientes do mesmo erro educacional.

Há carência de apOlO financeiro à Pesquisa, ao
Desenvolvimento da Ciência, à absorção rápida de novas Tecnologias. No campo da
Formação do Administrador Público a história não tem sido diferente.

Estamos, hoje, no limiar de novas idéias. O Governo
Fernando Henrique Cardoso, até porque paciente de todo esse processo anterior de
expurgo, pode e deve resgatar a "Liberdade de conhecer e opinar", que o Brasil e o Povo
Brasileiro perderam ao longo dos anos.

A peça dessa mudança é o Sistema de Ensino. O palco
dessa Liberdade são as Instituições de Ensino Superior.
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Por outro lado, a melhoria da máquina pública,
necessária à escorreita e moderna Administração do Estado e, contemporaneamente, a
expansão e o aprimoramento das atividades dos Servidores Públicos, futuramente
envolvidos em processo de especialização que ultrapassará nossas fronteiras, em virtude
do MERCOSUL - MERcado COmum do SUL - estão a exigir, rapidamente, uma
reorganização das Escolas de Administração Pública e um revigoramento do
desenvolvimento e do treinamento do Servidor Público, como aparato indispensável ao
exercício dessas atividades.

É necessário, urgentemente necessário, repensar o
Sistema de Ensino da Administração Pública no Brasil e as suas vertentes mais
significativas: o Serviço e o Servidor Público.

Se tivermos a cautela de exammar o problema
educacional em termos malS amplos, veremos que o Ensino de Administração
praticamente inexistente há 50 anos, é hoje a área de conhecimento com maior número
de alw10s no 3° grau:

Conforme dados da SESU - Secretaria de Educação
Superior do Ministério da Educação e do Desporto, 10.3% de todos os alwlOS
matriculados em 19931 Este número supera áreas tradicionais como as de Direito e
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Engenharia e nos surpreende também com a demanda ao vestibular: 240 mil candidatos
para 60 mil vagas. Nwna interessante relação de 4 alunos por vaga na esteira vestibular.

Estes números ciclópicos têm constituído o fulcro da
preocupação de instituições, corno o CFA - Conselho Federal de Administração, a
ANGRAD - Associação Nacional dos Graduados em Administração, os CRAs Conselhos Regionais de Administração, no sentido de otimizar o Sistema de Ensino em
Administração e, por extensão, o Ensino em Administração Pública.

o

I Seminário Nacional sobre Qualidade dos Cursos

de Administração, realizado sob a égide do CFA - Conselho Federal de Administração e que contou com a participação de professores e dirigentes de cursos de graduação em
Administração - mostra, com clareza, essa preocupação com o Ensino e a Prática
Administrativa no Brasil; foi o primeiro passo para wn amplo reconhecimento dos
problemas enfrentados pelos Cursos de Administração e implantação da nova filosofia do
Currículo Mínimo.

As conclusões do Seminário, que coincidem com as
desta dissertação, pensando na perspectiva do Ensino de Administração, na racionalidade
histórica aliada à diagnose da situação vigente e fruto de reflexão e estudo com o
conjunto das Escolas de Administração, levam a refletir que:

106

A partir das perspectivas do País para enfrentar o
terceIro milênio é possível delinear as variáveis básicas que afetarão o Ensino de
Administração na próxima década e propor sugestões de atuação.

Enfatizar a necessídade de convergência de todos os
subsistemas dentro da Instituição de Ensino Superior, sem perda de autonomia e
flexibilidade de cada um, para o desenvolvimento de processos onde estão claramente
definidas as prioridades, os pontos fortes e os pontos fracos de cada ação resultante do
planejamento do Curso de Graduação em Administração.

A partir das premissas educacionais e dos cuidados de
permanente avaliação de cada Curso de Graduação em Administração sugerir a formação
de um "generelista com uma visão especializada" enfatizando-se o desenvolvimento de
um espírito empreendedor.

Para que as intenções se concretizem é identificada a
necessidade de investimentos na capacitação docente, entendida esta como uma adequada
formação didático-pedagógica.

É evidente que são conclusões de vanguarda. Hoje,

antecipam-se às necessidades da Administração para o novo século. Amanhã, já serão
história.
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É esta a visão proativa que faltou no passado. Foi esta
falta de visão futurista voltada para os destinos da Administração que emperraram e
emperram o Sistema de Ensino e impedem o desabrochar de uma nova consciência
pública, de um novo serviço público, de um novel servidor público, parceiro de seu País,
defensor de nobres causas, intelectualmente capaz, pronto para representar a Nação junto
às demandas internacionais, suficientemente apto para corresponder às expectativas dos
interesses Políticos, Econômicos e Sociais de seu povo.

Achar, ingenuamente, que a iniciativa privada, plena
dos mais arraigados motivos nacionalistas, irá defender o Brasil, antes de defender seus
próprios interesses, é não conhecer, absolutamente nada de Economia e, menos ainda, de
Negociações Internacionais.

Neste trabalho, nosso objetivo foi o de refletir sobre a
formação do Administrador e a importância do Sistema de Ensino da Administração
Pública na formação de uma elite intelectual capaz de gerir os destinos do País.

Complementando este ensaIO

estamos publicando

concomitantemente dois trabalhos que fortaleceram nossas posições, colocadas ao longo
do mesmo.

108

o

pnmeIro trabalho, agora publicado, é a Pesquisa

sôbre o perfil do administrador e o mercado de trabalho, interessante retrato de uma
realidade até aqui desconhecida.

o

segundo trabalho, também agora publicado, é o

resultado do I Seminário Nacional sôbre Qualidade e Avaliação dos Cursos de Graduação
em Administração.

Em ambos, trabalhou na coordenação e análise o
autor deste ensaio, que pretende utilizá-los numa tese de doutoramento sôbre o ensino de
administração no Brasil.

As mudanças têm que ser hoje! Amanhã, já será tarde
demais ...
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