JOÃO

LUIZ

NEY

:AÇÍO
PARA A
EFORMA ADMINISTRATIVA
(COLEÇÃO

DASP - CENDOC - 1972

ESTUDOS)

JOÃO LUIZ NEY

MOBILIZAÇÃO
PARA A REFORMA ADMINISTRATIVA

(COLEÇÃO

DASP

—

ESTUDOS)

CENDOC

—

1972

Do mesmo autor:
7/í/ormáíi'ca na Administração de Pessoal, monografia premiada pelo DASP
(Concurso da RSP de 1970) e editada em 1971;
Prontuário de Redação Oficial, DASP, l? a 6? edição, sendo esta d? 1971,
Administração e Organização
DASP, 1969;

(Princípios de uma Teoria

Unificada),

Nosso Vernáculo, Editora Minerva, 1961;
Crase e Emprego da Preposição A, Livraria Freitas Bastos, 1965;
Guia de Análise, Organização Simões, 1957;
Psicologia da Criança, tradução, Livraria Freitas Bastos;
Como Estudar, tradução, Livraria Freitas Bastos;
Diretrizes da Documentação, seleção de textos, DASP;
Classificação de Cargos, legislação e textos selecionados, DASP;
Noções Básicas de Análise, DASP;
Poema de uma Nova Escola, Livraria Freitas Bastos;
Escada de faço, Organização Simões;
Apostilas de Português para Concurso, Organização Simões; e
Guia de Análise Sintática, Organização Simões.

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
I — À Problemática da Profissionalização
O transato e o atual
Viabilidade e implicações
II - - Filosofia, Estratégia e Tática

13
21
21
31
47

Mobilização de pessoal para implementação da Reforma
Administrativa

47

Para proveito de uma nova concepção

48

Fundamento ético

52

Conjuntura: práticas e objetivos

59

CONCLUSÕES

67

SUGESTÕES SINÓPTICAS

73

LEGISLAÇÃO CITADA

77

BIBLIOGRAFIA .

79

«L'accélération de l'histoire, Ia flexibilité dês structures, Ia
nécessaire mobilité dês hommes, provoquent une remise en question continue dês idées.» — Arnold Kaufmann.

«Sob o escudo da Segurança, mobilizar a Nação para um
período de Desenvolvimento sem precedentes, em tudo respeitando a meta-Homem.
«Será necessário mobilizar a opinião pública e engajar a comunidade nacional no esforço necessário ao alcance dos objetivos
do Desenvolvimento.» (Programa Estratégico de Desenvolvimento. 1968-1970).

INTRODUÇÃO
Mais reconhecemos o alcance dos princípios doutrinários institucionalizados no Decreto-lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
maior é a nossa crença na irreversibilidade do processo de racionalização e simplificação por ele deflagrado.
Esse reconhecimento e essa crença são os principais motivadores da presente monografia, modesta mas oportuna contribuição
nossa, em que discutimos um dos aspectos não menos importantes
para a dinâmica de implantação da Reforma Administrativa Brasileira e para a implementação de seus postulados.
Atentamos, especificamente, para o problema de pessoal, com
vistas à necessidade de formação e treinamento de dirigentes
melhor orientados e com maior profundidade de conhecimentos que
lhes permitam contribuir, efetivamente e de modo mais positivo,
não só na aplicação dos princípios doutrinários da Reforma, mas
também com atitudes e comportamentos mais adequados à inovadota concepção que deve guiar a orientação dos recursos humanos
que a administração recruta e tem ao seu dispor.
Com o advento do Decreto n' 63.500/68, estabelecendo corresponsabilidades entre o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, os dirigentes dos órgãos de administração direta e
indireta, os funcionários de alto nível hierárquico, os coordenadores
e agentes da Reforma — para apresentarem soluções e alternativas
de racionalização de suas atividades - - tornou-se mais premente
a necessidade de medidas outras, visando a proporcionar condições
apropriadas para formação dos dirigentes que, em seus diversos
níveis, nas repartições de cada Ministério ou Autarquia, venham a
ser convocados, ou espontaneamente passem a colaborar nos estudos e projetos prioritários relativos às atividades dos respectivos
setores.
Conquanto sejam louváveis, sob todos os pontos de vista, as
realizações do Departamento Administrativo do Pessoal Civil nesse
particular, sua atuação através do Centro de Aperfeiçoamento,
certamente por dificuldades alheias a sua vontade, está longe ainda
de fornecer os resultados que a estratégia e as táticas dos pró-
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gramas de uma Reforma de tal amplitude estão a exigir. Isso,
no entanto, é bastante compreensível, dada a escassez dos recursos
materiais de que dispõe aquele Centro, bem como a carência, no
país, de profissionais qualificados e aptos a transmitir conhecimentos e a traduzir experiências, sem o tradicional e insólito apoio,
muitas vezes inconsciente, nas velhas concepções convencionais
que serviram de base aos clássicos princípios de Administração
que, não obstante a evidência das demonstrações em contrário, são
ingênua e lamentavelmente tidos ainda como irrefutáveis por
quantos não estão, todavia, preparados para se servirem dos conhecimentos científicos postos hoje à disposição de quantos ,se interessem por novas idéias e novos conceitos para embasamento de
métodos mais apropriados ao rápido desenvolvimento em que se
acha comprometida toda a espécie humana.
Depois da divulgação da valiosa contribuição da Cibernética ( M ao exame analítico, e não apenas descritivo, das atividades
de administração; depois da conceituação do feed-back como princípio de comunicação e controle; depois de se ter ressaltado a eficiência do método interdisciplinar para estender, mais rapidamente,
as fronteiras do conhecimento; depois da teoria dos sistemas gerais
em que as pessoas que coordenam e controlam são consideradas
sistemas tanto quanto a própria organização e as atividades de
coordenar e controJar (significando a palavra sistema grande variedade de fenômenos interligados); depois de se compreender que
o caráter de uma organização é determinado pelas noções e experiências de seus dirigentes na orientação dos recursos humanos, e
que os aspectos humanos de uma organização formam um só todo;
depois da recente e valiosa contribuição dos pequenos horizontes
abertos pela psicologia e pelas ciências sociais; depois de tantas
conquistas da inteligência e do esforço humano, é intuitivo que não
podemos permanecer arraigados ao tradicional estudo da administração, em termos de arranjos formais de programas, sem ousarmos
sequer perguntar como criar condições organizacionais propícias à
melhor utilização dos mais talentosos e à latente necessidade de
desenvolvimento do indivíduo.
A ampla perspectiva da Reforma Administrativa reclama também uma visão ampla dos dirigentes envolvidos, direta ou indiretamente, na sua implementação.
De caráter basicamente instrumental e operativo, a Reforma
exige, forçosamente, um sólido apoio no elemento humano qualificado, sem o que, serão vãs ou, na melhor das hipóteses, efêmeras,
( l ) Iniciada com a publicação do Lvro de NORBERT WIENER.
netics, Wiley, 1948.

Cyber-

todas as tentativas formais para corrigir os equívocos e hesitações
acumulados no passado, esboroando-se logo, por falta de apropriada orientação dos recursos humanos que a devem conduzir e
sustentar com plena consciência das suas atribuições e das atitudes
que elas implicam, no comportamento de cada um como agente de
uma administração em reforma.
A concepção dos teóricos da Reforma — relativamente liberta
do tradicionalismo anacrônico — é que «a Administração se processa, em nossos dias, substancialmente, na base de troca de informação, de acerto de pontos de vista, da obtenção de um pensamento comum e articulado capaz de fazer com que os administradores ajam orgânicamente.» (-') - - e que isso se obtém através
da coordenação.
Nenhuma contestação ! Observamos, apenas, que os instrumentos, as ferramentas principais, para essa realização, são os
homens, que, pelas suas diferenças de necessidades, de caráter e
de formação cultural, não poderão jamais ser suficientemente motivados, indistintamente, por um único e mesmo estímulo.
Diante dessas diferenças é que a coordenação se atropela e
empaca, julgando serem elas causas quando, verdadeiramente, são
meros efeitos. Em virtude dessa suposição errada — quando persiste a resistência — o ideal «acerto de pontos de vista» se transforma em imposição da decisão da autoridade de nível hierárquico
mais alto.
Nesse erro — com permissão à figura — se acalenta uma estranha anomalia: a «coordenação-arbitrária», cujos agentes crêem,
mais uma vez erradamente, que as opiniões discordantes das suas,
ou a falta de interesse nelas, revelam ineficiência, incompetência,
estupidez ou sabotagem dos outros. E isso já não é administrar.
Concordarão, por certo, os próprios teóricos da Reforma.
Está, precisamente aí, o ponto central sobre o qual ambicionamos discorrer na presente monografia, partindo de concepção
bem diversci da convencional.
Por reconhecermos o quanto teorias e práticas influem na
preparação de dirigentes, quer-nos parecer que os esforços atuais
da cúpula administrativa, para aperfeiçoar a eficiência de seu
pessoal, devem assentar-se numa compreensão, cuja profundidade
e extensão abranjam a natureza essencial de suas tarefas, bem
como a natureza e origem das práticas existentes.
(2) JOSÉ DE NAZARÉ TEIXEIRA DIAS, O caráter instrumental da Reforma
Administrativa, Caderno Econômico do Correio da Manhã, pág. 7, de 3 de
janeiro de 1969 — Rio.

— 16 -

Isso envolve, naturalmente, uma autocrítica das concepções
da direção sobre o modo de orientar a ação administrativa. Desse
dependerá o critério de valorização seletiva do potencial humano
e o grau de interesse no desenvolvimento das suas possibilidades.
Notadamente esse desenvolvimento humano não se faz ocasionalmente nem em quaisquer condições ordinárias. Exige uma atmosfera que lhe seja propícia. Isso representa tarefa até hoje descuidada e até mesmo ignorada na Administração pública brasileira,
por terem ainda os seus dirigentes concepções com raízes profundas nas teorias do passado.
Se passarmos a ver o administrador, ou mesmo o funcionário
de um modo geral, como um profissional — esteja ele formado ou
em formação — estaremos naturalmente inclinados a aceitar que,
como proiissional, ele estará interessado no que ensina a ciência e
a experiência dos outros, estará interessado em aumentar seus conhecimentos para realização de seus objetivos pessoais. Serão
esses conhecimentos que o poderão assegurar profissionalmente e
lhe oferecer as garantias de que mais necessita, nos diferentes papéis que desempenha em sua vida.
Se os dirigentes também adotarem a psicologia do verdadeiro
profissional, eles sobretudo, se forem honestos, sentir-se-ão atraídos a adquirir e dispor de conhecimentos atualizados que possam
contribuir para realizar o que se propõem como profissionais.
Com isso, supomos, terá efetivamente o dirigente autêntico
mais possibilidade de organizar o esforço humano e suas próprias
forças, no sentido de servirem, de maneira positiva, aos objetivos
da política administrativa do Governo que, prática ou idealmente,
se resumem em melhor servir à comunidade nacional e em propugnar pelo desenvolvimento do país e pela elevação cultural das diversas faixas populacionais.
A esse esforço, acha-se estreitamente associada a capacidade
de prever e controlar — desafio permanente à responsabilidade e
competência dos dirigentes, cujas decisões se refletem diretamente
no comportamento geral dos que participam da administração e,
indiretamente, nas atividades particulares. A eficiência de uma
administração cremos que poderá ser avaliada pela habilidade de
seus dirigentes em orientar o comportamento humano, e não em
obrigar ou desejar impor que os indivíduos conformem seu comportamento às idéias formais e a padrões teóricos, simplesmente
porque provêm dos escalões superiores. À autoridade do cargo
é necessário que corresponda a autoridade da competência, e esta
se mede pelos seus resultados práticos e desejados. Isso requer,
porém, o domínio de uma técnica de orientação do comportamento,
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que implica previsão e controle das mais variadas e surpreendentes respostas dentro da organização.
Parece que a consciência da falta de métodos adequados,
nesse campo, tem sido responsável pelo aparecimento de mezinhas
consideradas infalíveis por seus inescrupulosos ou inadvertidos autores que as difundem com perfunctórios discursos, sem qualquer
fundamentação científica, e geralmente baseados em suspeitas ou
convicções frontalmente opostas aos últimos resultados das pesquisas científicas pertinentes. Também a acolhida a essas mezinhas parece refletir o comodismo de muitos, não suficientemente
motivados a acompanhar o desenvolvimento e a atualizar os seus
conhecimentos, solapando, assim, inconscientemente, muitas oportunidades de melhorar as condições existentes.
Apesar de não terem ainda as ciências sociais e a psicologia
atingido maturidade, pela falta de precisão e unificação de seus
conhecimentos e de seus métodos, os mais recentes recursos que
nos têm fornecido, para compreensão da natureza do comportamento humano, são muito mais preciosos do que supõem os refratários às inovações ainda quando científicas. No entanto, em
nossos dias, não pode um dirigente, profissionalmente cônscio de
suas responsabilidades, furtar-se de aprofundar conhecimentos nas
ciências que lhe possam fornecer subsídios para melhorar a sua
atuação profissional. Do contrário, não terá ele, propriamente,
uma profissão, mas um entretenimento bastante oneroso para a
nação, não pelo que ele próprio recebe dos cofres públicos, mas
pela sua influência no comportamento geral.
Esse aspecto da profissionalização dos funcionários mereceu,
aliás, destaque especial na Reforma Administrativa, que o ressaltou
entre as disposições referentes ao pessoal civil, Título XI, Capítulo I. Art. 94, incisos I a XIII do Decreto-lei n? 200/67, em que
o Poder Executivo se propõe ajustar a legislação e as normas regulamentares relativas ao pessoal do Serviço Público Civil, com
os seguintes princípio?: I -- Valorização e dignificação da função
pública e do servidor público. II -- Aumento da produtividade.
III — Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público;
fortalecimento do Sistema do Mérito para o ingresso na função
pública, acesso a função superior e escolha do ocupante de funções
de direção e assessoramento. IV -- Conduta funcional pautada
por normas éticas cuja infração incompatibi'ize o servidor para a
função. V — Constituição de quadros dirigentes, mediante formação e aperfeiçoamento de administradores capacitados a garantir a qualidade, produtividade e continuidade da ação governamental, em consonância com critérios -éticos especialmente estabeJecidos. Etc.
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Com a revisão que se impõe para respeito a esses princípios,
a administração se obriga, concomitantemente, a programar uma
execução de treinamento, em que a motivação para profissionalizar
seja uma constante, não só no método, mas também nas atitudes
dos supervisores e responsáveis por essa execução.
Já não falamos da necessidade, também imperiosa, de superadministradores para o Brasil, porque muito pouco poderíamos
dizer, mesmo teoricamente, sobre os seus atributos e muito menos
sobre a sua formação.
Diz bem o atual Ministro do Planejamento e Coordenação
Geral quando aponta a íaita de pessoal eficiente para a execução,
como sendo o «calcanhar de Aquiles» de nossos governos. Confessa que — «não dispomos mais de quadros de dirigentes estáveis
no serviço público. E é cada vez menor o número de funcionários
qualificados e experimentados com que pode o Governo contar para
dar execução aos seus programas. Vemos hoje o atual Governo a
braços com esse problema. De nada adianta planejar bem, se não
dispusermos de uma máquina para a execução.» ( 3 )
Para a tarefa de corrigir essa situação, temos algumas diretrizes da Reforma, contidas nos princípios a que acima nos referimos, e nas definições de atribuições do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, enumeradas no Decreto-lei n" 200/67, art. 116,
incisos V, VIJ, VIII, X, e ainda no disposto nos arts. 121 e 124,
§ l", do mesmo diploma legal, como encargo do Centro de Aperfeiçoamento, órgão autônomo, criado pelo mesmo decreto-lei e vinculado ao Departamento Administrativo do Pessoal Civil com a incumbência, entre outras, de criar condições para o contínuo preparo
e aperfeiçoamento do Corpo de Assessoramento Superior.
Talvez as idéias que escorçamos nesta monografia possam contribuir, de alguma forma, pela sua oportunidade, nas futuras programações de execução do treinamento e seleção do pessoal, tendo
em vista os elevados princípios centrais da Reforma Administrativa.
Talvez possam estes elementos servir de instrumento aos agentes da administração, na etapa reformista de motivar uma mudança
de mentalidade nos participantes da ação administrativa.
Um instrumental de idéias, teorias, conceitos e concepções
novas poderá parecer abstrato e inútil. No entanto, não conseguimos sustentar esse juízo depois da sugestiva exposição de Mc
GREGOR sobre «administração por integração e autocontrôle» ( l ) ,
(3) HÉLIO BELTRÃO, Reforma Administrativa Federal, pág. 23 -- Departamento de Imprensa Nacional — s/data) .
(4) DOUGLAS MCGREGOR, The Human Side of Enterprise, cap. V
McGraw — Hill Book Company — 1960.
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caide são exemplificados, na prática, a forma de influência por
cooperação e ajuda profissional e o método de controle por adaptações seletivas às variantes de comportamento e de situação.
Teoria e prática estão aí, comprovadamente, inseparáveis.
Procuramos dar à nossa exposição, a este modesto contexto
de idéias, um caráter fundamentalmente heurístico, tomando este
termo com o mesmo significado que lhe empresta HERMAN KAHN
- «aquilo que serve para se descobrir, para se estimular a investigação, ou para elaboração de métodos de demonstração que conduzam o investigador a investigar cada vez mais para frente.» ( 5 )
- embora saibamos que muitos dirigentes não se mostram inclinados a aceitar qualquer -sugestão que lhes venha exigir estudo e
desprendimento quanto aos seus velhos hábitos.
Anotar idéias, apurar a atenção para as sutilezas e causas
ocultas do comportamento humano, observar as incongruências
entre as próprias atitudes e a delegação de competência outorgada
— são, infelizmente, práticas pouco estimadas entre nós, e quase
nunca devidamente valorizadas pelos que continuam aferrados a
seus hábitos intelectuais ou emocionais, e a seus pontos de vista
cristalizados há duas ou três décadas.
Servem de adequada inspiração, para minorar a influência
desse ranço, os princípios e o conjunto de diretrizes sancionados
pela lei da Reforma, para influenciar a conduta administrativa nos
vários escalões estruturais e hierárquicos. As decisões de hoje é
que poderão delinear as realizações futuras. Não se administra
apenas numa dimensão temporal, mas, pelo menos, em duas: a imediata e a do futuro a longo prazo.
E essa inspiração encontrará respaldo nas idéias de LIKERT,
que, recentemente, nos Estados Unidos, observa: «Os supervisores
e gerentes da indústria e governo americanos, dos índices mais altos
de produtividade, custos mais baixos, maior movimento e menor
absenteísmo, bem como dos mais altos níveis de satisfação e motivação, revelam, em geral, um padrão de liderança diferente daquele dos seus colegas responsáveis por resultados menos auspiciosos. Os princípios e práticas observados por esses gerentes altamente produtivos desviam-se, de forma pronunciada, daqueles exigidos pelas atuais teorias de administração. Esses gerentes, cujos
desvios da teoria e prática existentes criaram procedimentos mais
eficazes, não integram ainda, contudo, tais princípios revisionistas
em uma teoria da administração. Individualmente, estão, não raro,
(5) HERMAN KAHN e ANTONY J. WIENER, O Ano 2000, pág. 490 —
Edições Melhoramentos — 1969.
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cientes do modo como certas práticas que observam diferem dos
métodos geralmente aceitos, embora, amiúde, não reconheçam a
magnitude, importância e natureza sistemática das diferenças
quando examinam o quadro global.» (°) E também na análise de
McGREGOR sobre o contraditório das proposições e crenças fundamentais das estruturas organizacionais, em confronto com as
políticas e práticas administrativas convencionais, sugerindo, por
fim, uma teoria diferente intitulada Teoria Y que «se preocupa com
a natureza das relações, com a criação de um meio que encoraje a
lealdade aos objetivos organizacionais e proporcione oportunidades
de exercício máximo da iniciativa, engenhosidade e independência
de ação para concretizá-los.» ( 7 )
Do tema geral Mobilização para a. Reforma que tomamos como
título para esta monografia, constitui objeto principal do presente
escôrço — a problemática da formação e do treinamento de pessoal
para coordenação e execução da Reforma Administrativa Federal,
com aproveitamento das novas concepções e novas teorias sobre a
técnica de administrar.

(6) RENSIS LIKERT, N&w Patferns of Management, pág. 97 -- McGrawHill Book Company — 1961.
(7) DOUGLAS McGREOOR, The Human Side of Enterprise, pág. 132 —
McGraw-Hill Book Company — 1960.

I - - A PROBLEMÁTICA DA PROFISSIONALIZAÇÃO
O Transato c o Atual
Parece nunca se ter posto em dúvida que a administração,
com gerentes de suficiente conhecimento e de apropriada experiência, está em melhores condições para alcançar os seus objetivos, bem como para motivar, convenientemente, o seu pessoal.
No entanto, as medidas oficiais têm respondido, até hoje, muito
pàlidamente a esse consenso.
É nosso pressuposto que o problema atual do Executivo um dos mais urgentes - - é mobilizar pessoal capaz e altamente
qualificado para execução das providências que se impõem, prioritariamente, a cada setor da Administração Pública Federal, em
decorrência da necessidade de induzir a prática da Reforma Administrativa .
Contasse a nossa Administração com esse pessoal, o problema
estaria, seguramente, com suas dificuldades reduzidas, talvez, a
cinqüenta por cento.
Porém, a insuficiência na formação, no aperfeiçoamento, na
seleção e no treinamento de pessoal, assemelha-se a um «mal caduco» de que ainda não se libertou a Administração Pública no
Brasil e, ao que parece, nem mesmo nos países política e economicamente mais desenvolvidos, apesar de se dar, nos Estados
Unidos, grande importância ao sucesso profissional. Contudo,
este pragmatismo ali — a julgar pelos depoimentos dos estudiosos
- também ainda não aliviou desse mal a Administração Pública
daquele país.
Em brilhante e criteriosa Síntese da evolução histórica (de
1854 a 1957) do problema do ensino de Administração e da profissionalização do nosso funcionalismo federal — da autoria de um
dos raros e mais lúcidos administradores brasileiros — temos
a satisfação de ver a posição do Brasil, neste particular, entre os
demais países da América Latina: «Sabe-se que, na América Latina, C' Brasil tem sido pioneiro na preocupação com a chamada
administração científica. Desde a criação do Conselho Federal
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do Servidor Público Civil, em 1936, várias medidas práticas, como
a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, em
1938, a criação dos Cursos de Administração do DASP, em 1941,
a realização do primeiro seminário de adminstração pública, em
1952, pela Fundação Getúlio Vargas em colaboração com o Departamento de Assistência Técnica das Nações Unidas, a criação
da Escola Brasileira de Administração Pública, igualmente em
1952, toda uma longa .série de fatos prova que o Brasil se colocou
na liderança do movimento na América Latina. Graças ao programa de bolsas de estudos da Escola Brasileira de Administração
Pública, por exemplo, mais de 300 altos funcionários públicos de
todos os países da América, excetuando exclusivamente
o Canadá,
já passaram pelos seus Cursos Intensivos.» (s)

a sua Síntese com estas palavras: «apesar de já funcionar no Brasil,
sob os auspícios diretos e com a colaboração técnica das Nações
Unidas, uma Escola de Administração Pública, pela qual passaram
mais de dois mil estudantes procedentes de todos os pontos do
país e das Américas, é necessário a adoção de uma lei, para que o
ensino que já se faz naquele estabelecimento, e já se ensaia em
outros, possa ter curso legal no Brasil.» ( I 0 )
Por fim, temos hoje regulamentados pelo Decreto n'-' 61.934,
de 22 de dezembro de 1967, o exercício da profissão de Técnico
de Administração e a constituição do Conselho Federal de Técnicos de Administração, de acordo com a Lei n"? 4.769, de 9 de
setembro de 1965. E mais recentemente, pelo Decreto n" 63.283,
de 26 de setembro de 1968, temos também o Regulamento da Profissão de Relações Públicas de que trata a Lei n'-1 5.377, de 11 de
dezembro de 1967.
Outro aspecto digno de registro é a dificuldade com que nos
defrontamos hoje, ao tratarmos da formação profissional dos
ocupantes de certos cargos, cujas tarefas e atribuições estão a
demandar-lhes, presentemente, extenso lastro de conhecimentos
sobre vários campos das ciências e técnicas mais modernas. Destaca-se, como exemplo, o que colhemos de aula magistral proferida
por BENEDICTO SILVA, ao ter inícioi o segundo curso realizado pelo
Instituto de Documentação da Fundação Getúlio Vargas, em 1968.
Dentre outros, ficou configurado, de maneira concisa, nessa aula
inaugural, o problema de preparação ou formação profissional do
documentalista. Tal a excelência da informação e a clareza de
sua expressão, que dela nos seja permitido fazer as seguintes
transcrições:
«Em face das verdadeiras catadupas de informações
que jorram de todos os centros civilizados do mundo, sob
a forma de livros, folhetos, revistas, relatórios, fitas
magnéticas, discos, microfilmes, mapas, cartões perfurados e outras formas de documentos, qual deverá ser a
formação profissional do documentalista? Que matérias
gerais e que técnicas especializadas lhe cumpre estudar,
a fim de se preparar para exercer, com antecedentes de
competência específica, as respectivas funções? A simples relação dos campos que assomam nos horizontes da
documentalística, e que já figuram nas publicações oficiais
mais categorizadas, como as da UNESCO, as da Biblioteca
do Congresso dos Estados Unidos e as da Wilson Com-

Em documento de 1967, o Centro de Pesquisas Administrativas da Escola Brasileira de Administração Pública informava que,
naquele ano, isto é, três lustros da criação daquela Esco!a, cerca
de 750 alunos estariam freqüentando os cursos da EBAP, sendo que
metade desse total era de estudantes de graduação, num programa
de quatro anos visando ao diploma de Bacharel em Administração
Pública. A previsão para o ano de 1972, segundo a mesma fonte,
é que, somente nesse curso, venham a matricular-se cerca de l . 100
alunos. Informa ainda o mesmo documento: «Em seus cinco
primeiros anos de existência, a EBAP deu grande ênfase aos cursos
de tipo especial ou intensivo, destinados a treinamento, e mais de
3.000 funcionários públicos freqüentaram esses cursos.» ( 9 )
É relevante notar que somente quatro anos depois da advertência feita pelo professor BENEDICTO SILVA, em 1957 -- quanto à
desidia dos governos em tomar as medidas necessárias para oficializar o ensino de Administração Pública no Brasil - - é que se
edita a Lei n? 4.024, de 20 de dezembro de 1961, pela qual o
Conselho Federal de Educação foi incumbido de fixar o currículo
mínimo e a duração do Curso de Administração que habilita ao
exercício da profissão de Técnico de Administração. Contudo,
somente em 2 de julho de 1966, é finalmente homologado, pela
Portaria n? 237, do Ministério da Educação e Cultura, o referido
currículo, consubstanciado na Resolução do Conselho Federal de
Educação, publicada no D.O. de 25 de agosto de 1966. Graças,
talvez, ao ter aquele emérito professor concluído, há doze anos,
(8) BENEDICTO SILVA, Gênesis do Ensino de Administração Pública no
Brasil, pág. 41 — Fundação Getúlio Vargas.
(9) Revista de Administração Pública, T Semestre, 1967, pág. 242 Editada pela Fundação Getúlio Vargas.

(10)

BENEDICTO SILVA, op. cíí., pág. 42.
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pany, basta para ilustrar como ainda é flutuante, e minado de incertezas, o estabelecimento de um curriculum
para formação do documentalista.» C11) E acrescenta:
«A literatura existente fala em ciência da comunicação, cibernética, processamento automático de dados,
processamento eletrônico de dados, documentação, ciência da informação, recuperação da informação, teoria da
informação, biblioteconomia, comunicação científica, processos de comunicação científica, documentação científica,
biblioteconomia especial, guarda e recuperação, informação sintética, biblioteconomia técnica e informática. É
evidente que alguns desses rótulos se referem à mesma
coisa. Trata-se da indecisão terminológica típica da primeira fase de desenvolvimento
de qualquer ramo do conhecimento humano». (í~)
Por essa informação, podemos avaliar a complexa e longa
formação que hoje se exige para o documentalista enfrentar os
problemas inerentes ao exercício de sua profissão.
A seguir, tratando da inevitabilidade do documentalista profissional, discorre ainda o professor:
«O desenvolvimento científico e o progresso tecnológico, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, entraram em fase explosiva, constituindo fator de desentendimento, senão de isoJamento, entre as gerações.
«Essa explosão, em cadeia, do conhecimento científico tornou imprescindível o documentalista profissional
- tanto o generalista quanto o especialista, - - sem os
quais os cultores dos diversos ramos científicos se encontrarão submersos, desorientados e asfixiados, sob as
avalanchas de informações novas que se sucedem dia a
dia em seus campos de atividade. Eis aqui outro problema agônico da documentação: a necessidade premente de formar, simultaneamente, milhares de generalistas e especialistas em documentação.» ( 1 = )
Essas referências talvez possam ser suficientes para revelar
que o assunto da profissionalização dos funcionários é digno de
uma preocupação presente.
(11) BENEDICTO SILVA, Problemas da Documentação Moderna, in Notícias, pág. 161, V. 2, Ns. 3/4, Rio de Janeiro, 1968 — IBBD.
(12) id., ibid.
(13)

BENBDICTO SILVA, ibid., pág. 164.
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A política atual, supomos, é de tentativas e esforços para recuperação global da imagem da Administração Pública brasileira,
tratando de que sejam consolidados, na área administrativa, os
princípios fundamentais preconizados pelo Decreto-lei n1? 200, de
25 de fevereiro de 1967. Com esse desiderato, muitos dirigentes
dos diversos órgãos administrativos têm-se lançado a objetivar
dinamização, uniformização e descentralização das atividades burocráticas, mediante o estabelecimento de normas e diretrizes, para
equilíbrio da administração, de acordo, segundo dizem, com as diretrizes básicas propostas pelo Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral.
Para isso, no entanto, é notório que a Administração Federal
não vem contando com o pessoal necessário convenientemente
preparado. Assim é que se aguarda, até a presente data, a expedição, por Decreto, do Plano de Treinamento Intensivo para a
Reforma Administrativa, previsto no art 5? do Decreto n" 63.500,
de 30 de outubro de 1968, provavelmente ainda em estudos na
Comissão Central da Reforma Administrativa Federal, criada por
este mesmo Decreto, cujos atos complementares, necessários à sua
fiel execução, estão a cargo do Ministro do Planejamento e Coordenação Geral.
Pendentes desse Plano, as providências e realizações de ordem
geral, nesse campo, estão naturalmente suspensas, ao que sabemos,
daquela data até este primeiro trimestre de 1969.
Conta a Administração de Pessoal, no texto da Lei de Reforma Administrativa, com uma base ética e filosófica, guardada
nos princípios a que já tivemos oportunidade de nos reportar na
Introdução da presente monografia. Porém, esses princípios reclamam regulamentação e normas específicas que dêem base jurídica clara à dinâmica da chefia e orientação dos recursos humanos,
com fiel observância àqueles princípios. Isso deverá resumir, sem
dúvida, teoria e técnica de uma Administração de Pessoal com efetivo propósito de obter o máximo de eficiência, competência, integração e auto~realização do elemento humano.
Todavia, por alguma razão supostamente desconhecida,
muitas dessas medidas, nesse campo, ainda estão sendo proteladas.
Um exemplo é o esperado Plano de Treinamento intensivo para
coordenadores e agentes da Reforma Administrativa a que se refere o já citado Decreto n' 63.500/68 . Outro é o também esperado Novo Indicador da Organização Administrativa Federal, tão
urgente que o próprio texto do Decreto-lei n"-' 200/67 condiciona
a realização da Reforma a prévia e ampla pesquisa da estrutura,
da competência, do funcionamento das unidades integrantes da
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Administração Federal ( C f . Art. H6) . Aguarda-se também
o Plano para instituição de cadastro permanente dos servidores da
Administração Federal, além de muitas outras medidas, pensadas
ou não pensadas ainda, para a seqüência de transformações, reorganizações e reformulações de caráter imediato para instrumentalizar a Administração Federal com o basicamente indispensável
à efetivação da sua Reforma.
Sem esse cadastro atualizado, fácil é reconhecer que permanecerão sem base todas as medidas para efetivação de uma política
de pessoal condizente com o espírito da Reforma e com o início
de maturidade de nossa política administrativa. Sem ele, não
haverá como superar, de fato, nossa crônica perplexidade diante
dos problemas de pessoal na Administração Pública, e terão, talvez, pálidas realizações as medidas de relevo preconizadas pela
Reforma Administrativa, no que respeita a esses problemas. Não
existindo esse cadastro, por exemplo, com que elementos se poderá contar — sem cometer injustiças ou graves omissões -- para
composição de um «corpo de assessoramento de administração
superior» ? Que base encontrarão, em nossa realidade, as normas
que se espera ;sejam baixadas para melhor composição geral dos
cargos de chefia e direção ? As próprias atividades do Centro de
Aperfeiçoamento, criado pelo Decreto-lei n? 200/67, estarão, provavelmente, em campo ainda incerto e com orientação talvez fragmentada, por falta dos indispensáveis elementos cadastrais que
possibilitem uma visão global, pelo menos da situação funcional
e cultural do elemento humano que hoje exerce função de chefia e
assessoramento no Serviço Público Federal. Também se acha
prejudicada, pela inexistência desse cadastro, a eventual adoção
de medidas para melhoria das condições dos funcionários civis,
visto que seriam imprevisíveis (conforme o considerando do Decreto n? 63.502/68) os efeitos administrativos e financeiros de
tais medidas.
Escoimar a política de pessoal, de suas inúmeras e habituais
anomalias, requer, em nossos dias, fundamentalmente, acendrado
esforço para profissionalização dos servidores, com substanciais
reflexos, também, no sistema de promoção e de remuneração.
* * *
Talvez não fosse hoje tão acentuada a defasagem da Administração, por falta de funcionários profissionalizados e capazes,
no Serviço Público, se desde a criação do DASP, em 1938, fosse
ele permanentemente apoiado e prestigiado em sua democrática e
patriótica campanha pelo Sistema do Mérito, heroicamente empreendida e sustentada pelos que, naquele Departamento, lutaram e lutam
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pelo respeito e pelo reconhecimento ao valor de cada um. Mas
o que se verifica, em toda a história dessa Instituição, é que ela
tem sido, permanentemente, alvo invulnerável aos assédios políticos de demagogos revoltados contra a ação moralizadora que
abertamente lhes tem negado todas as pretensões ao empreguismo
e ao paternalismo como recurso para negociar eleitores, comprometendo, assim, a política de uma Administração de Pessoal sadia
c conveniente aos interesses do Estado.
Tal a expressão do exemplo do DASP no cetor de seleção de
pessoal, que o Art. 99 da Constituição de 1967 veio reforçar o
princípio moralizador do ingresso no Serviço Público mediante
concurso, estabelecendo o § l1'-' que ninguém pode ser efetivado
ou adquirir estabilidade sem prestar concurso público. Assim,
foi reiterado o disposto no § l" do art. 95 da mesma Carta
Magna: «A nomeação para cargo público exige aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos.»
Desse modo, cerraram-se as portas ao favoritismo e à nomeação dos incapazes, se ao preceito constitucional houver obediência, ou não vierem a ser criados novos artifícios e subterfúgios, ou sibilinas e esotéricas definições de cargo público, para
restringir o alcance dessa norma democrática, indispensável à
•efetiva e permanente profissionalização dos servidores. É de
notar que subterfúgio para contornar aquela norma taxativa já
•começa a ocorrer com a prática de admitir pessoas, sem qualquer
formalidade ou requisito seletivo, para serem retribuídas mediante
recibo, efetuando-se os respectivos pagamentos por dotações orçamentárias diversas da destinada especificamente a pessoal. Um
levantamento do número de pessoas nessa situação, nos vários
órgãos da Administração Federal, revelaria já existir atualmente
um novo e exótico Quadro de Pessoal em competição com o corpo
de pessoal permanente. O argumento para essa manobra é que
a colaboração de natureza eventual à Administração Pública Federal sob a forma de prestação de serviços, retribuída mediante
recibo, não caracterizará, em hipótese alguma, vinculo empregatício com o Serviço Público Civil, e, por isso, somente poderá ser
atendida por dotação não classificada na rubrica «pessoal» e nos
limites estabelecidos nos respectivos programas de trabalho.
Paga-se, assim, a pessoal com o que não é de pessoal para se
convencer que não se emprega pessoal. Malabarismo engenhoso
para adoção de um subterfúgio apressado e oneroso que poderia
e pode ser evitado com treinamento intensivo e compulsório devidamente programado.
O vício desse subterfúgio já vem constituindo, agora, com
sua prática discricionária, ameaça de duplicação dos gastos, em
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frontal arrepio do que inspira a política de descentralização que
preconiza economia e contenção de despesas,
distanciando-se,
assim, ainda mais, a possibilidade de se atender ao preceito constitucional: «A despesa de pessoal da União, Estados ou Municípios não poderá exceder de cinqüenta por cento das respectivas
receitas correntes.» (Artigo 66, fj 4'-' -- Constituição de 1967).
Não fossem, também, os bafos frios - - do governo Linhares
e outros — contra o brilho da chama que o DASP mantinha acesa
com justo orgulho de seus técnicos, teria o atual Governo, seguramente, em vez de uma Administração de Pessoal mortiça, uma
Universidade de Administradores com influência positiva e benéfica em todo o território nacional.
Importa notar, no entanto, que, na época, não levantaram
suas vozes contra esses sopros deletérios os mesmos autores que
hoje, com a bandeira reformista servindo-lhes de escudo, vêm
canhestramente insinuar que coube ao DASP a responsabilidade
quase exclusiva pelo emperramento e pelo atraso da Administração Pública Federal, esquecidos, sem dúvida, de que naquele
Departamento é que tiveram oportunidade eles próprios de receber
luzes para eludir seus erros habituais decorrentes de formação
profissional incompleta ou apenas oportunista e formal. Entendem, talvez, que o ataque a uma Instituição é sempre mais fácil,
mais cômodo e de imediata capitalização pessoal, do que qualquer
esforço no sentido de recuperá-la de suas crises e de imunizá-la
contra a inconsciência dos que desejam vê-la capitular. Esse
comportamento maroto tem sido tão encorajador, que vemos hoje
«modernos» meirinhos se levantarem contra órgãos como o DASP,
chamando-os de «redutos retardatários da modernização da arte
de administrar», e pontificando com incrível ousadia e jactância,
do alto da imaginária e rotunda sabedoria de que se ufanam, que
o DASP nada mais tem feito além de «repisar argumentos envelhecidos e incompatíveis com a época em que vivemos e as exigências do progresso do País.» E ainda apontam essa Instituição,,
a quem tanto devem, como «organismo anêmico» e «incapaz de
sensibilizar-se, até mesmo diante de uma administração renovadora
como foi a do Governo Revolucionário.»
Com um ligeiro e sincero retrospecto da história do DASP,
poderiam esses autores revelar quem, quando e como seus Diretores se omitiram ou comprometeram o organismo com suas indecisões. Mas isso seria, para eles, trabalho penoso e talvez comprometedor de si mesmos -- atuais dilapidadores do DASP -- que
no passado o integraram, com igual responsabilidade, como participantes das incansáveis equipes defensoras da administração de-
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mocrática. Vale notar que o processo de argumentação dos
ataques ao DASP tem dado sempre a impressão de que seus autores
não admitem discussão sobre seus juízos e suas idéias, que consideram «as mais modernas» e irrefutáveis, completamente divorciados das reflexões alertadoras de um dos mais respeitáveis pensadores da administração moderna: «Se adotarmos a posição da
avestruz relativamente às nossas convicções, com a idéia errada
de que estamos «sendo práticos» ou de que «dirigir é uma arte»,
o nosso progresso no caminho dos aspectos humanos da organização será realmente lento.» ( 1 0 ) Seria, agora, o caso de perguntarmos: quem mais «retardatário», o DASP que primeiro impulsionou a Reforma e a procura efetivar em todo o País, ou seus
pretensos demolidores de hoje? — revoltados talvez inconscientes,
por frustradas pretensões não acolhidas ou não favorecidas pelas
decisões e apreciações daquele modelo de imparcialidade e orientação técnica na Administração Pública Federal. A resposta
acertada não exigirá grandes conhecimentos de psicologia. É intuitiva e imediata. Todo ataque esconde um desejo não realizado,
consciente ou inconsciente. No caso de um indivíduo contra uma
organização, o frustrado é naturalmente o indivíduo, dominado
talvez pela alegria do clown por excesso de personalismo ou carência de satisfação.
* * *
Essas observações, que podem parecer supérfluas ou meramente saudosistas, são, pelo contrário, oportunas e alertadoras.
As insidiosas intenções de esvaziar o DASP, restringindo cada vez
mais o âmbito de sua ação e reduzindo-lhe, gradativamente, a posição hierárquica que inicialmente ocupou, terminarão por surpreender a cúpula administrativa federal numa embaraçosa trama
de inviabilidades executivas por degradar, politicamente, o órgão
que a poderia sustentar. A experiência do DASP — não obstante
o êxodo da maioria dos seus Técnicos — cremos representar ainda
um inestimável patrimônio cultural e técnico que não se deve nem
se pode desprezar sem o ônus da irresponsabilidade ou da insensibilidade.
O fortalecimento do DASP nos parece o caminho mais curto,
mais econômico e acertado para fortalecer a Administração Pública Federal. A profissionalização do servidor público no Brasil
não pode continuar apenas uma esperança nem ser apenas objeto
de mera regulamentação formal. O empenho da gerência, como
de qualquer profissão, é alcançar objetivos práticos. Como poderá realmente funcionar a delegação de competência, por exem(15) DOUGLAS McGREcoR, ibid., pág. 25.
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pio, quando o reconhecimento geral é de que o pessoal é incapaz
e não se acha preparado para utilizar os conhecimentos que a
realização dos objetivos reclama? Impõe-se primeiro corrigir a
concepção que ordinariamente se tem do controle da natureza humana, e reconhecer que se trata essencialmente de um processo de
adaptação seletiva.
- «Quando não conseguimos os resultados
que desejamos, temos tendência para procurar a causa em toda
parte, exceto onde geralmente se encontra: na escolha de métodos
de controle apropriados». ( 1 0 )

Confiamos que a obra de mobilização para a Reforma, na
área do pessoal civil, logicamente venha a ser comandada pelo
DASP, fortalecido e atuante, com capacidade de decisão e orientação nesse particular, em toda a Administração Pública Federal.

Hoje, a imprescindibilidade do DASP e a sua importância, na
atual conjuntura político-administrativa, têm já tranqüila e tão
indisfarçável notoriedade, que, não raro, a imprensa bem esclarecida e bem informada estampa editoriais e artigos de fundo em
louvor e em defesa daquela instituição, sempre que nuvens negras
e ventos frios surgem querendo ocultar o brilho de sua obra e arrefecer o calor do seu trabalho.
Apenas para documentar a referência, será ilustrativo mencionar o recente editorial de um dos matutinos cariocas, no qual
encontramos, por exemplo, este oportuno pronunciamento:
<fA tradição de competência e seriedade da repartição que o
Sr. Luís SIMÕES LOPES construiu ao longo de anos merece da Revolução de 64 um aproveitamento condigno, como centro normativo
e de treinamento que eleva a administração a nível científico. A
própria reforma administrativa atribuída à responsabilidade do
Ministério do Planejamento deveria ser executada pelo novo DASP,
que se desgasta por força de uma incompreensão generalizada e
cie uma posição que o isola em antipatia, quando na verdade deveria
ser a oficina de normas e o centro de controle.
«Não se esgotou a contribuição do antigo DASP à evolução do
Brasil, onde a reforma administrativa é necessidade prioritária na
pauta da Revolução. Pelo contrário, a experiência, o acervo de
técnica e o crédito que militam em favor do novo DASP o elegem
como um instrumento habilitado a empreender uma segunda revolução administrativa no país, de forma a implantar em definitivo
critérios e normas que impeçam no futuro que a demagogia possa
desfigurar seus resultados.
«Abusos e anomalias não deverão jamais ser identificados de
forma comprometedora com a restauração democrática.» ( 1 7 )
(16)

DOUGLAS MCGREGOR, op. cit., p. 22.

(17)
"Jornal do Brasil", Função Pública, 27 de fevereiro de 1969, T Caderno, p. 6.

Viabilidade

c Implicações

O órgão central do sistema de pessoal civil (mantido na Presidência da República) está com o relevante encargo de definir e
comandar uma nova política de Administração de Pessoal, realmente indispensável e urgente, no Serviço Público Federal, mesmo
antes da promulgação da Reforma Administrativa. Com esta, tornou-se necessidade categórica e inadiável.
O acerto de manter o DASP diretamente subordinado ao Presidente da República reflete a relevância do problema, notoriamente reconhecida pelos que elaboraram o texto da Reforma, e também coerente com a letra da Constituição Brasileira, que reserva
ao Chefe do Poder Executivo a competência de ditar as regras
superiores da Administração de Pessoal. O estar, provisoriamente, o DASP sob a supervisão do Ministro do Planejamento e
Coordenação Geral (Decreto n'J 61.930, de 22/12/67) não desfigura o acerto aqui salientado, desde que não se eternizará, por
certo, o caráter provisório da delegação feita àquela autoridade.
Essa subordinação já nos parece marcada por três impropriedades:
l") não poderia ter sido feita por Decreto, porquanto, muito acertadamente, a posição de órgão de assessoramcnto imediato do Presidente da República foi
dada àquele Departamento por um Decreto-lei;
2*) a subordinação ao Ministro do Planejamento
e Coordenação Geral, mesmo provisória, contraria o princípio de descentralização preconizado na Reforma Administrativa: - - a medida passou a centralizar naquele
Ministério, já sobrecarregado de atribuições, todos os
complexos problemas da Administração do Pessoal Civil,
que demandam soluções urgentes e bem dimensionadas;
3!') a falta de contato direto do Diretor-Geral do
DASP com o Presidente da República, em decorrência daquela subordinação provisória, tolhe à Direção daquele
Departamento o necessário diálogo com o Presidente para
aduzir justificativas e argumentos de caráter técnico, político e administrativo, de que o órgão especializado, logicamente, deve dispor, com mais probabilidade do que
qualquer outro.
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Não cabe aqui, porém, tecermos outras considerações em torno
dessas impropriedades, ainda mais quando já se espera que serão
elas sanadas a qualquer momento, em face dos efeitos desconcertantes e inaproveitáveis da medida.
Dentre os parâmetros do complexo e pesado encargo atribuído no DASP, destaca-se o estudo de viabilidade para se instituir a
profissionalização do funcionário, como processo permanente na
Administração do Pessoal Civil, tendo em vista a necessidade de
um contingente razoável de recursos humanos, mobilizáveis, para
implementação da Reforma Administrativa,
Este ponto, aparentemente subsidiário no estabelecimento de
uma política de pessoal, torna-se praticamente fundamental. É
da qualidade do pessoal que depende a dos serviços prestados.
É impraticável perseguir-se produtividade qualitativa e quantitativamente adequada, sem o devido respeito à natureza humana e sem
se preocupar com as condições reclamadas por esta natureza para
se obterem tais resultados.
Olvidar-se da profissionalização do funcionário, entre os pontos básicos, simultâneos, que devem ser considerados numa política
de pessoal, será deixar cair no vazio todo o esforço porventura
empreendido para se obterem as especificações funcionais, a classificação de cargos, o plano salarial, o sistema de promoção, o
balizamento das despesas de pessoal, etc. Será deixar vingar a
inoperância e a improdutividade em quase todos os setores da Administração. Será um estímulo à multiplicação da mão-de-obra
ociosa. Sabe-se que a Administração de Pessoal forma um só
todo, um só conjunto, como o mecanismo de um relógio. Se esquecemos uma de suas peças essenciais, a coisa não anda, não funciona, ou funciona muito mal, ou talvez apenas impulsionada por
elemento estranho, impróprio e inconseqüente.
Não descurou este ponto a Reforma Administrativa. Ressalta-o no art. 94 do Decreto-lei n" 200/67, inciso I - - «Valorização e dignificação da função pública e do servidor público» e
no inciso III -- «Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor
público; fortalecimento do Sistema do Mérito para o ingresso na
f jnção pública, acesso a função superior e escolha do ocupante de
funções de direção e assessoramento». Estão aí dois princípios
para a grande Reforma que se impõe: profissionalizar o servidoí
público e proporcionar-lhe condições para o seu autodesenvolvimento, sua auto-realização e sua maior e melhor produtividade.
Dir-se-á, talvez, que a mobilização de pessoal qualificado para
a Reforma Administrativa poderá ser feita mediante a contratação
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de técnicos e administradores profissionais estranhos ao Serviço
Público. Seria medida de emergência e de âmbito restrito sem
qualquer perspectiva de recuperação daqueles que, em diversos
setores da Administração Federal, não têm preparo técnico, intelectual, psicológico e administrativo para o desempenho das atribuições que lhes compete executar. Persistiria, na hipótese, a
situação agônica em que se encontra o Governo, pagando aos incapazes e aos ociosos por um serviço que não recebe. Paradoxalmente, teria o Governo que manter o pagamento aos que não produzem e, sobre isso, assumir o ônus de contratar pessoal de fora
para executar o que seus efetivos não fazem, embora pagos para
fazer. Por incoerente, infrutífera e antieconômica, a idéia não
merece maiores considerações, embora se ouça circular, como opinião, nas conversas informais de altos funcionários. Julgá-la susceptível de estudo ou acatamento é não querer enfrentar, de imediato, o cerne do problema, é preferir o círculo vicioso dos paliativos onerosos, comprometedores da Administração Pública Brasileira e agravadores do desencanto em que ela se acha revestida em
virtude das mazelas do passado e perplexidades do presente.
A mobilização viável, mais econômica e socialmente recomendável se encontra, seguramente, na mais trabalhosa e mais difícil
tarefa: profissionalizar os participantes da Administração, a começar pelos incumbidos do assessoramento superior da Administração Civil, e logo os ocupantes de função de direção ou chefia, os
técnicos de administração, estendendo-se, finalmente, a todos os
funcionários civis a oportunidade de atualizarem conhecimentos
indispensáveis ao eficiente exercício de suas funções. Não se pode,
porém, descurar que, por esse esforço e cooperação, deverão ser
condignamente retribuídos os funcionários de comprovado aproveitamento e que revelam adequada formação profissional para o
exercício do cargo que ocupam.
Esta consideração não se distancia do que reza a Lei de Reforma Administrativa. Pelo contrário, decorre do requisito expresso no inciso II do art. 101 do Decreto-lei n" 200/67:
«Art. 101. Ressalvados os cargos em comissão definidos em ato do Poder Executivo como de livre escolha do Presidente da República, o provimento em cargos
em comissão e funções gratificadas obedecerá a critérios
que considerem, entre outros requisitos, os seguintes:
II - - Comprovação de que o funcionário possui
experiência adequada e curso de especialização apropriado ao desempenho dos encargos da comissão,
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considerando-se satisfeito o requisito se o funcionário se submeter a processo de aperfeiçoamento nas
condições e ocasião em que for estipulado.»
A diferença é que estamos reconhecendo já ter chegado aquele
«futuro» e que o requisito deve ser posto em prática em toda a
área do Serviço Público Civil, a fim de não permanecerem as chefias entregues àqueles cujas condições, porventura, não satisfaçam
o requisito. Sabe-se que a incapacidade do chefe é, talvez, a principal responsável pelo processamento anárquico da atividade burocrática. Divorciado da ação coordenada e da atividade programada, o chefe não passa de uma figura decorativa, diante do qual
os trabalhos da seção, ou serviço, simplesmente acontecem ou não
acontecem. Impõe-se, por isso, o imediato saneamento dessas
áreas para prevenir possíveis pontos de estrangulamento à dinâmica que hoje se procura imprimir à ação administrativa.
À semelhança do que dispõe o Decreto n9 63.281, de 25 de
setembro de 1968, sobre o planejamento dos recursos humanos
para o desenvolvimento, medida análoga e igualmente importante
já poderia ter sido tomada, prioritariamente, com relação aos recursos humanos para implementação da Reforma Administrativa,
considerada pelo Governo a mais importante de todas. Talvez o
DASP, que ainda dispõe de uma elite de técnicos e administradores,
pudesse ser incumbido de promover estudos e pesquisas com esse
objetivo, vinculando uma de suas unidades ao Instituto de Pesquisa Econômico-Social Aplicada (IPEA) e ao projetado Centro
Nacional de Recursos Humanos ( C N R H ) , cuja criação e principais objetivos estão previstos no art. l" do Decreto supramencionado.
Dentro da mesma consideração, existe o problema dos que se
recusarem a cumprir a exigência de aperfeiçoamento ou demonstrarem real incapacidade de aproveitamento do que a Administração lhes oferece para torná-los eficientes no desempenho dos encargos que lhes competem. A esses, poder-se-ia propor a aposentadoria nos termos da Lei, embora suspeitável de inconstitucional, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, ou, conforme o caso, e como medida extrema, aplicar-se-ia o disposto no
art. 100 do Decreto-lei n" 200/67, referente a demissão ou dispensa do servidor comprovadamente ineficiente ou desidioso no cumprimento de seus deveres. O que seria pouco recomendável, ainda que para disfarçar os pálidos efeitos da Lei n" 5.413, de 10 de
abril de 1968, regulamentada pelos Decretos n' 62.665/68 e número 63.512/68, que pretenderam encontrar solução para o problema dos ociosos, instituindo e regulamentando a licença extraordinária.
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O recurso à norma taxativa do mencionado art. 100 da Lei de
Reforma Administrativa surge como caminho pouco exeqüível, menos frutuoso e sobretudo antipático como tentativa para se dotar a
Administração com o contingente de que ela realmente necessita.
É óbvio que as programações para isso exigirão estudos, análises
e planejamento prévios, antes mesmo de qualquer ato normativo
a respeito. Impõe-se um antecipado e criterioso levantamento, em
ordem prioritária, das áreas administrativas, com definição das
necessidades reais de pessoal em cada órgão, levantamento do
mercado de trabalho, dos cargos e da situação funcional de cada
servidor, desde a forma de ingresso no Serviço Público, o nível
cultural, a especialização, a capacidade comprovada ou latente, as.
responsabilidades, a natureza de seus interesses, as aspirações,.
até a situação atual de suas relações no serviço, o grau de participação ou integração, e o índice qualitativo e quantitativo do que
produz. Esses dados serviriam, também, de base para se alterar
o Decreto n" 53.480, de 23 de janeiro de 1964, que regulamenta a
promoção no Serviço Público Federal.

Isso tudo representará um gigantesco trabalho, como se pode
prever, que demandará arrojo, competência, pertinácia e alto senso de justiça. Mas, de modo algum, impossível ou impraticável.
Neste ponto, adquire uma conotação prática a proverbial
sentença que diz: «o impossível não passa de sentimento ou crença
de impossibilidade». Com efeito, o sentimento de impossibilidade
tem, predominantemente, características de um «dissimulador psicológico» inconsciente, com o qual a figura do impossível procura
geralmente ocultar a incapacidade, a inércia, a timidez, a insegurança, o auto-engano e a tibieza, que atuam como «vírus» nas personalidades imaturas. Maior a crença no impossível, mais se agiganta a sua imagem. O profissional capaz, no entanto, está quase sempre realizando os «impossíveis» que os imaturos não tentam.
É axiomático que a ação governamental não pode hoje nesta fase inicial de implantação da Reforma Administrativa
- prescindir de agentes capacitados para utilização consciente e
adequada dos meios de que o Governo dispõe para garantir-lhe
qualidade, produtividade e continuidade. Igualmente pacífico é
que os padrões de trabalho em vigor deixam muito a desejar para
as ingentes realizações que se esperam e, aqui e ali, já se ensaiam,
a penosas incursões do tirotínio de poucos. Paralelamente, aspira-se a uma Política de Pessoal moderna, operacional e mais
consentânea com a realidade brasileira e com as exigências do-
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progresso que todos almejamos, dada a feliz opção dos que comandam o destino do País, ou por conseqüência natural da nossa
formação e da nossa índole.
O quadro da Administração de Pessoal - - no contexto do
Serviço Público Civil - - parece reclamar, com urgência, o refortalecimento do Sistema do Mérito através da universalização de
um treinamento objetivo e funcional rigorosamente programado,
para satisfação das necessidades especificas da Administração, e
também através de um aperfeiçoamento dos atuais servidores, cuidando de lhes proporcionar novos conhecimentos e de lhes possibilitar a aquisição de novas atitudes conducentes a uma melhor
e maior participação no equacionamento dos problemas diretamente relacionados com o que se espera do serviço de cada um,
como profissional.
Opção viável, e até bastante simpática — ao contrário da que
aventamos acima -- será a criação de um quadro exclusivamente
para pessoal comprovadamente qualificado, a ser preenchido, progressivamente, por aqueles que, na condição de atuais ocupantes
de cargo público, optassem pela prestação de provas de seleção e
pelo treinamento e aperfeiçoamento necessários à sua admissão no
novo quadro. Este quadro passaria a coexistir paralelamente com
os atuais, sendo progressivamente extintos os cargos que se fossem vagando por motivos normais de aposentadoria, morte, abandono do cargo, exoneração, e também pela vacância decorrente de
aproveitamento dos seus atuais ocupantes - - mediante concurso,
treinamento e aperfeiçoamento - - em cargos do novo quadro a
ser preenchido, progressiva e exclusivamente, por pessoal de comprovada capacidade. Os cargos desse novo quadro deverão, no
entanto, oferecer remuneração condigna e compatível, de modo
que a Administração Pública possa, então, competir, no mercado
de trabalho, com boa margem de vantagem sobre as ofertas das
empresas privadas, para cargos equivalentes.
A decisão por este segundo elemento opcional da alternativa
teria um efeito político muito mais favorável e desejável do que
o efeito da escolha e concretização da hipótese que apontamos,
anteriormente, buscando excessivo apoio nos artigos 100 e 101 do
Decreto-lei n? 200/67.
Esta segunda opção da alternativa, para solução possível
desse complexo problema de pessoal, guarda inúmeras vantagens,
destacando-se, entre elas, as seguintes:
l*) Teria boa receptividade, no seio da grande
maioria dos servidores, a idéia democrática de valoriza-
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ção do indivíduo e a criação de condições para o aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional de todos,
com justo e conveniente reconhecimento pela Administração, mediante a abertura de oportunidades para todos
ingressarem no novo quadro, cujos cargos seriam providos pelos que demonstrassem - - em concurso específico
- real e adequada capacidade para o seu exercício.
2') A Administração instituiria, assim, uma sistemática para o aperfeiçoamento dos que realmente desejam aperfeiçoar-se e usufruir as vantagens que, dentro
da própria Administração Pública, seriam proporcionadas a todos que optassem por esse regime e comprovassem seu aproveitamento, mediante concurso.
3") A Administração passaria a contar, inicialmente, ao lado dos quadros atuais, com um pequeno efetivo
de pessoal qualificado, selecionado entre seus próprios
servidores já previamente treinados e preparados pelos
órgãos de aperfeiçoamento, sem ter que admitir pessoas
estranhas ao Serviço Público, e sem aumento sensível
nas despesas com pessoal, recuperando, assim, progressivamente, o seu efetivo, e oferecendo melhores condições
e maior salário, correspondente a uma espécie de promoção dos comprovadamente mais capazes.
4") A Administração poderia, assim, talvez, resolver, de maneira mais econômica e racional, o delicado
problema do eventual ocioso, que passaria a ser facilmente identificável, quando os ocupantes qualificados do novo
quadro começassem a atuar nos diversos setores com a
orientação c o espírito da valorização profissional. Pela
atmosfera criada com esse efetivo capacitado, a tendência
do suspeitado ocioso seria — supomos — tentar sua imediata integração no novo regime, ou sujeitar-se, passivamente, a permanecer com uma produção e dedicação
mínima, ou nenhuma, até seu afastamento voluntário por
sentir-se deslocado e desajustado, ou até completar o
tempo para sua aposentadoria com vencimento integral.
5») A recuperação da imagem da Administração
Pública Federal poderia, assim, ser alcançada por meios
democráticos, com justo respeito ao valor do indivíduo,
à natureza humana, com estimável reconhecimento e valorização dos mais capazes.
6°) Dirigentes e subordinados estariam, naturalmente, motivados pelo mesmo princípio de bem servir e
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de produzir mais e melhor, na medida de suas capacidades, tendo em vista que a medida padrão para o seu
reconhecimento seria sua real competência profissional,
atuante no ambiente de trabalho e comprovada por sua
habilitação em concurso e por seu aproveitamento nos
centros de aperfeiçoamento.
7'-') A Administração implantaria, assim, progressivamente. uma nova mentalidade no Serviço Público Federal, despertando o interesse pelo estudo e pelo desenvolvimento pessoal, cujos reflexos seriam, talvez, bastante sensíveis e notórios no contexto social brasileiro — na
educação, no ensino, no lar, no mercado do livro, no mercado do trabalho, na freqüência às bibliotecas, nos centros de aperfeiçoamento, e no rádio e na televisão que
(conforme o dimensionamento dos programas feitos pela
Administração, neste particular) poderiam ser excelentes
veículos de aperfeiçoamento dos funcionários, principalmente as televisões educativas que hoje são em número
de quatro em todo o País, com projetos aprovados para
mais seis e com viabilidade positiva de serem adaptadas
a equipamento especial de televisão em cores.

É óbvio que um trabalho de tal amplitude, e de tão alta relevância, exigirá um dimensionamento acurado, com base numa visão
cibernética do seu universo. Exigirá do administrador não apenas sua capacidade intuitiva, mas um alto senso estratégico que
lhe permita integrar os objetivos e os interesses conflitantes, perseguindo o que essencialmente não implica conflito.
O momento é propício para as programações de desenvolvimento do pessoal, em grande escala. Talvez seja esta a primeira
grande oportunidade, desde a Reforma operada no Governo Getúlio Vargas com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (Decreto-lei n" 579, de 30 de julho de 1938), hoje
transformado em Departamento Administrativo do Pessoal Civil
(art. 212 do Decreto-lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967).
Com a criação do espírito de treinamento nas chefias, espera-se que si iníunda, gradativamente, à ação administrativa um
propósito de aperfeiçoamento dos participantes nos respectivos núcleos de trabalho, com vista à produtividade ou ao melhor rendimento de cada núcleo, como um todo, e à eficiência e auto-satisfação de cada participante, isoladamente. Sabe-se que a eficiência do núcleo é a definidora da eficiência do chefe.
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A viabilidade existe e a imprescindibilidade é notória. No
que respeita às condições preliminares para a iniciativa e o apoio
às medidas de profissionalização do servidor público civil, três inovações, surgidas com a Reforma Administrativa, nos parecem bastante edificantes por representarem fruto da experiência adquirida
ao longo dos anos, e inspiradas na doutrina de uma administração
de pessoal moderna:
1. A criação de um órgão central, de cúpula, junto
à Presidência da República, para cuidar, com exclusividade, dos problemas de Administração do Pessoal Civil
- o DASP.
2. A criação de um Conselho Federal de Administração de Pessoal, como órgão de consulta e colaboração no concernente à política de pessoal do Governo
e com a atribuição de opinar, na esfera administrativa,
nos assuntos relativos à administração do pessoal civil.
Pela composição prevista para esse colegiado, parece
certamente assegurada uma visão de profundidade e necessariamente abrangedora dos problemas do pessoal.
Artigos 118 e 119 do Decreto-lei n" 200/67.
3. A criação de um Centro de Aperfeiçoamento,
como órgão autônomo, para cuidar precipuamente das
providências de alta relevância para garantir o competente Assessoramento Superior da Administração Civil,
tratando de recrutar, selecionar e aperfeiçoar o pessoal
para isso imprescindível, bem como cuidando do aperfeiçoamento de pessoal para cargos em comissão, de chefia ou de supervisão. Artigo 121 do mesmo diploma
legal.
A existência dessa base instrumental, porém, não significa
estarmos já de posse de todos os elementos e ingredientes para o
preparo do «pão». Quando muito, podem representar a «estrutura do forno» e o «estoque de knha». Está longe ainda de chegar
a produzir o que o mercado reclama.
O primeiro passo, no entanto, já foi dado. É preciso que a
marcha prossiga. Os problemas administrativos não param. Eles
aumentam dia a dia e sua complexidade é cada vez mais crescente.
Necessita, pois, o Governo de uma ação administrativa progressivamente mais coordenada, mais coerente, mais dinâmica e mais
eficaz. Isso, por si, justifica a urgência de um corpo de Assessoramento Superior atuante; reclama a operação urgente de núcleos
de treinamento, de aperfeiçoamento e de formação para profissio-

- 40 -

nalizar servidores que possam capacitar-se à elevada missão de
assessoramento naquele nível; e não permite sejam proteladas as
providências para recuperação dos efetivos existentes no Serviço
Público Civil, e, com esse elemento humano, depois de treinado,
aperfeiçoado, profissionalmente capacitado e experimentado, poder
equipar os órgãos da Administração Pública Federal, cujos quadros estão hoje, reconhecidamente, quase de todo, desprovidos de
ocupantes qualificados. A necessidade gritante é de medidas que
estendam a exigência do preparo, da formação, do treinamento e
do aperfeiçoamento a todos os servidores civis. Assim, talvez se
possa operar a esperada restauração - - progressiva, por certo do esmaecido quadro da Política de Pessoal que hoje quase não
tem onde se apoiar, e constitui, por isso, um óbice dos mais sérios
à implementação da Reforma Administrativa, pois é nos funcionários que, em última instância, terá que apoiar-se para dar continuidade às realizações previstas.
É hora — e já bem tardia — de se dimensionarem, com coerência e mestria, as tarefas de treinamento intensivo e de aperfeiçoamento contínuo, dentro de um planejamento geral e orgânico,
realçando o Sistema do Mérito, como «unidade de medida» com
força de correção dos vícios existentes, na Administração do Pessoal Civil, quanto aos requisitos tradicionalmente descurados no
provimento dos cargos em comissão ou de chefia; quanto aos requisitos para a promoção dos servidores, que, aliás, está a exigir
uma completa revisão em sua regulamentação por não poder esse
instituto ficar divorciado, como ocorre no sistema vigente, da necessidade de se abrirem novas perspectivas de desenvolvimento
para os funcionários nem ficar indiferente ao justo escopo de se
oferecerem aos agentes da Administração maiores incentivos ao
aprimoramento e à dedicação no trabalho; e ainda quanto à classificação de cargos e à política salarial, hoje completamente distanciada do que se poderia chamar uma remuneração condigna, de
acordo com a realidade do mercado de mão-de-obra, no qual se
acham humilhantemente inferiorizados os níveis de vencimento dos
servidores civis, que se vêem desestimulados pelo Estado, e atraídos por empresas particulares (os mais capazes) enquanto os despreparados procuram sustentar-se recorrendo, simultaneamente, a
outros expedientes cujo efeito é sempre a pouca dedicação ao serviço que lhes é exigido por aquele que os vem retribuindo com
salários insatisfatórios e incompatíveis com a dignidade do cargo,
com as horas de trabalho, com a dificuldade e a importância das
tarefas. Os psicólogos sociais que explicam essa forma de comportamento apontam-lhe também a influência fatal em qualquer
organização.

O caráter desta tese se harmoniza com o acento humanista
da filosofia de governo do atual Presidente e com os princípios de
justiça social que inspiraram e orientam a Reforma Administrativa embora, na prática, esta não tenha apresentado ainda um colorido sensível no que diz respeito à Política de Pessoal. Nem
mesmo os 200.000 ociosos, que se estimava existir no Serviço Público Federal, pôde a Administração identificar, apesar de muitas
terem sido as tentativas nesse sentido, inclusive mediante concessão de licença extraordinária aos eventuais ociosos ou excedentes
(Lei n" 5.413/68, Decretos n' 62.665/68 e n? 63.512/68). Tem-se
notícia de que nem sequer 2% daquela estimativa chegaram a ser
identificados até hoje, com os necessários dados informativos sobre
eles. Evidencia-se que o desejo do funcionário não é escapar das
fileiras do Serviço Público Civil, mas sobretudo deseja reconhecimento e melhores condições de vida e de trabalho. É uma visão
que falta, sobretudo, nas medidas práticas. Aguarda-se vê-la refletida nas providências que se apontam, mas não se pode dilatar
indefinidamente o ritmo de espera sem correr riscos e assumir o
ônus da omissão neste ponto crucial. Se o cochilo for mais demorado, poderá ficar totalmente comprometido o arcabouço estruturado na Reforma, e desvanecidas as aspirações que ainda se
nutrem, baseadas no crédito de confiança ainda existente. Paralelamente à consciência da necessidade de reformar, deve correr a
visão cibernética dos meios adequados imprescindíveis à sua concretização. Soluções instantes e cabíveis permanecem num compasso de espera que mais revela tibieza que prudência.
Há quinze anos, líamos em caderno publicado pelo DASP:
«Servidores públicos especializados e treinados são cada vez mais
necessários, tanto nos países que atingiram pleno desenvolvimento
quanto nos subdesenvolvidos. Portanto, para os programas de
pessoal dos países subdesenvolvidos, um dos pontos de maior interesse é dispor dos meios de preparação técnica e de educação
geral para o serviço público. Treinamento técnico sem base em
adequada educação primária, bem como treinamento profissional
sem fundamento em suficiente educação geral ou liberal, não bastarão para formar os intelectuais ou especialistas exigidos para
executar um programa de desenvolvimento de longa duração.» ( 18 )
Já naquela época, afirmava o autor - - «dentre os últimos desenvolvimentos verificados no campo da administração, aquele que
(18) BENEDICTO SILVA, A era do administrador profissional, p. 99 — DASP.
Citação colhida no Special Committee on Public Administration Problems,
Standards and Techniques of Public Administration, edição das Nações Unidas,
Nova York, 1951, p. 22.

42

hoje absorve mais a atenção nos Estados Unidos, e para o qual
convergem os maiores recursos — novos programas de bolsas, cursos especiais, pesquisas, publicações, congressos, seminários, conferências — é precisamente o que diz respeito à formação e aperfeiçoamento dos administradores. Executive development — eis
a designação genérica, com que os americanos se referem a esse
movimento, hoje em marcha para o apogeu.» ( 1 9 ) Como se vê,
precisamente o problema atual mais grave em nosso Serviço Público foi o que absorveu mais atenção no Serviço Público dos Estados Unidos, há vinte anos aproximadamente.
É bem verdade que contamos hoje com algum progresso nessa
área, onde encontramos relevantes realizações e boas medidas que
têm feito proliferar cursos de Administração Pública em várias
unidades universitárias; dentre muitas dessas medidas, a mais recente foi o reconhecimento do Curso de Administração Pública da
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da
Paraíba (Decreto n? 63.584, de 11 de novembro de 1968).

É incontestável que o statu quo da Administração Pública, no
r do pessoal civil, esteve sob o repuxo das improvisações e dos
vendavais políticos. Daí a extrema carência atual de profissionais
qualificados e especializados para movimentação satisfatória da
grande máquina administrativa.
Encontramos, pelo menos, cinco hipóteses das razões por que
os bacharéis em Administração Pública não estão preenchendo essa
lacuna da Administração Pública Federal:
T1) As escolas e os cursos de Administração Pública existentes estariam formando alunos em número insuficiente para prover, com bons profissionais, o Serviço
Público Federal, na área do pessoal civil.
2*) A formação dos profissionais de Administração Pública estaria sendo feita de maneira incompleta e
inadequada, lançando, regularmente, no mercado de trabalho, uma pletora de profissionais incompetentes, que
apenas viriam agravando o peso da Administração do
Pessoal Civil, no Serviço Público Federal, mediante provimento dos cargos com mão-de-obra incapaz, sem o competente e rigoroso crivo seletivo.
3*) A oferta de salários e condições de emprego
do Estado não estariam constituindo atrativo para os bons
(19)

I d. ibid., págs. 104-5.

profissionais eventualmente formados nas escolas e nos
cursos do Estado ou nos que dele recebem auxílio ou
subvenção.
4") O sistema de recrutamento e seleção para os
cargos públicos estaria anacrônico, desvinculado da realidade do mercado de mão-de-obra e das técnicas modernas, utilizando processos seletivos inadequados, sem valor de justa aferição da capacidade dos candidatos e do
conhecimento e habilitação necessários ao bom desempenho da função pública a que aspiram.
5") A dinâmica de seleção e recrutamento estaria
estagnada, sem atuação, simplesmente conservados a sua
estrutura e o seu equipamento como resíduos simbólicos
de um passado operante, num presente de inércia ante
um futuro de incertezas.
Qualquer das hipóteses que venha a ser destacada ou preferida - - e não cremos que seja uma só — a empírica e periclitante
administração do pessoal civil não escapa de um veredicto que a
enodoa e desacredita pela displicência e incompetência de sua estrutura central de direção. Cada uma das cinco hipóteses denuncia vícios de alguma forma consentidos por uma política de pessoal
retrógrada e passiva, com os quais transigiu, pactuou, e talvez
tenha até mesmo feito conúbios ilícitos, inconscientes, ou de propósitos ladinos, que não aproveita aqui traze-los das sombras que
os encobrem.
Não se deve, tampouco, sobrestimar, agora, açodadamente, a
ação corretiva que hoje se tenta, a ponto de se julgar terem sido
afastados aqueles vícios pela simples expedição do instrumental
de diretrizes para a Reforma Administrativa. Em muitos pontos,
a situação perdura e aquele slatu quo não sofreu alteração substancial. Uma análise corajosa, imparcial, orgânica e abrangente da
situação em que se encontra a política de pessoal ainda vigorante,
revelaria, talvez, serem atuais, procedentes e pertinentes as hipóteses acima enumeradas.
Não ignoramos as louváveis providências que vêm sendo tomadas pelo Governo para atender à necessidade de disciplinar o
exercício das profissões civis, dentre as quais se destacam a do
Técnico de Administração (Decreto n" 61.934, de 22 de dezembro de 1967) e a de Relações Públicas (Decreto n" 63.283, de
26 de setembro de 1968) - - primeiro, pela importância destas na
composição dos quadros de pessoal da Administração Pública;
- segundo, pela sua influência no processo de Reforma Administrativa, e - - terceiro, pela sua profunda repercussão no contexto
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administrativo e social do País, como geradoras de compreensão
da necessidade de formação, especialização e capacitação profissional.
Com essas providências, o Brasil está hoje entre os poucos
países que já reconheceram, oficialmente, essas profissões e para
elas fixaram currículos em nível universitário.
Urge, no entanto, estender o princípio da profissionalização,
dar-lhe maior dose de pragmatismo, com sentido orgânico e sistemático, a fim de que essas conquistas se revelem fecundas para 3
ação administrativa e sejam, então, generalizadas a todo o pessoal
civil do Serviço Público Federal, com programação específica e
distinta para cada grupo, além da que tenha por objetivo - - em
termos gerais -- capacitar para a adaptação cultural.
Por outro lado, verifica-se que a organicidade existente na
esfera militar tem, relativamente, poupado aquela área, dos problemas que se acentuam no âmbito civil. A obrigatoriedade de
satisfazer certos requisitos de aperfeiçoamento e especialização,
em períodos determinados da carreira, através de cursos como os
de ESAO, os da Escola Superior de Guerra, etc. tem sido, certamente, uma das condições do status mais auspicioso do sistema do
pessoal militar, comparativamente ao do pessoal civil. ( 2 0 ) Não
se quer, com isso, dizer que, na área militar, estejam eles vivendo,
neste particular, um processo sem atropelos, dificuldades, insuficiências e injustiças. O que se pretende aproveitar com a referência é apenas a lembrança do caráter orgânico, abrangedor, imprescindível e até compulsório, do sistema de treinamento e aperfeiçoamento contínuo que ali se imprimiu, e do qual a Administração
do Pessoal Civil pode colher dados e experiências para estudos
de viabilidade da instituição, na área civil, de sistema bem mais
eficaz que aquele, para formação, aproveitamento e aperfeiçoamento dos participantes da Administração, mediante processo de
profissionalização permanente, mediante adoção de novos padrões
de ensino, de treinamento e de aperfeiçoamento, para recuperação,
em tempo recorde, dos servidores civis e do conceito da Administração de Pessoal, em que o dia-a-dia das atividades, no Serviço
Público Federal, tenha ao menos o colorido de autêntica universi(20) Pelo Decreto n" 64.079, de 11 de fevereiro de
positivo do Decreto n' 62.860, de 18 de junho de 1968,
Ensino da Marinha o treinamento e c aperfeiçoamento do
de acordo co.-n os princípios estabelecidos pela Diretoria
cuele Ministério.

1969, que altera discaberá à Diretoria do
Pessoal Civil da MG,
do Pessoal Civil da-

clade administrativa operando para o bem-estar comum. Isso significaria adotar-se uma nova filosofia de administração mais consentânea com a necessidade de progresso do País e com as perspectivas dos impulsos para o seu desenvolvimento.
Pela importância e pela natureza dessa necessidade de âmbito
nacional, admitimos que, sendo ela satisfeita, terão os Administradores brasileiros contribuído com a mais relevante ajuda para que
o País alcance um de seus objetivos nacionais permanentes - - a
prosperidade nacional - - conceituada como: «evoluir e progredir
com ordem e equilíbrio em todos os campos de atividade, e alcançar níveis sociais e econômicos para toda a comunidade, comparáveis aos melhores padrões mundiais.» E vaticinamos, também, por
confiança nas elites técnicas e administrativas do País, que serão
malogradas as pessimistas previsões do Senhor HERMAN KAHN
sobre a posição do Brasil no ano 2.000, no universo das nações.
Considerarmos, aqui, os detalhes dos estudos de viabilidade
ca profissionalização dos servidores civis, em novas bases, e procedermos à minuciosa análise das implicações suspeitadas, — seria
pretender ir alérn do caráter heurístico que lhe foi fixado na Introdução: seria extrapolar, pretensiosamente, os limites dimensionais da presente monografia, projetada como simples e modesto
escôrço do gigantesco quadro de uma problemática de pessoal, em
face da instante necessidade de mobilização de um contingente de
pessoal civil qualificado para implementação da Reforma Administrativa e concretização dos seus postulados.
Entre a fidelidade aos limites a que nos restringimos, neste
pequeno trabalho, e as tentadoras tendências à hipostase, preferimos ainda aquela fidelidade. Isso parece bastante justificável pelo
condicionamento competitivo a que o presente trabalho está sujeito
pelo seu destino inicial.

II — FILOSOFIA, ESTRATÉGIA E TÁTICA
Cremos ter apontado, como foi nossa pretensão, no capítulo
anterior, entre demarcadas e sucintas considerações heurísticas,
um leve esboço de um possível caminho de aproximação ao estudo
para delineamento básico de um sistema orgânico, geral, de profissionalização do servidor civil, na Administração Pública Federal.
Tentaremos, agora, outra forma de aproximação. Trataremos
de encadear uma seqüência de idéias e especulações concernentes
ainda à Profissionalização do pessoal civil com vista a uma racional
Mobilização de pessoal para implementação da Reforma Administrativa .
Para esta tentativa, programamos pontilhar, neste capítulo, a
curva de desenvolvimento do tema versando os seguintes tópicos
despretensiosamente: — Para proveito de uma nova concepção;
Fundamento ético; Conjuntura: práticas e objetivos, através dos
quais, possamos explicitar, talvez, nos parágrafos próprios, tanto
quanto possível, a filosofia, a estratégia e a tática inspiradoras de
um melhor aproveitamento dos recursos humanos disponíveis, na
administração do pessoal civil, para depois, então, ousarmos oferecer, com reserva, algumas sugestões sinópticas.
Com esta menção prévia, almejamos prevenir a compreensão
do leitor. O esquema de títulos, supomos, poderá sugerir-lhe, desde
o início, uma visão do conjunto, que lhe permita suprir a defectível
tradução do pensamento do autor.
Para proveito de uma nova concepção
O mundo tem hoje um palco de pesquisas cujos resultados
estão a competir com as mais ousadas ficções científicas. As revelações e os depoimentos dos cientistas superam já todos os impactos possíveis dos romances, novelas, contos e fantasias literárias.
Um exemplo são as recentes declarações do professor SOL SPIEGELMAN, da Universidade de Illinois, afirmando que não se surpreenderá se a síntese de uma célula for conseguida dentro de cinco
ou dez anos. E também a opinião do professor CHARLES PRICE, da
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Universidade de Pensilvania, convidado para cuidar da criação
sintética da vida. Estas palavras corroboram as de seu colega,
acrescentando, todavia, que admite a possibilidade de seu programa
se estender à criação de novos organismos, tão complicados como
o homem, pois já emergiu o campo de células híbridas que poderá
criar espécies novas, muito em breve.
A própria curva do tempo parece mais curta, pela velocidade
que hoje se imprime às pesquisas, às realizações, aos transportes,
às comunicações, a todas as coisas, enfim, relacionadas direta ou
indiretamente com o dia-a-dia do homem. Presume-se que o tempo
contrai-se devido à aceleração progressiva dos processos psíquicos,
estimulados pelas catadupas de eventos e desafios constantes e
crescentes ao seu mecanismo, neste mundo que já parece pequeno
para as projeções de si mesmo.
Nesse caldo, gira também o Brasil, disputando, com afinco,
uma posição honrosa, tratando de especificar e quantificar a complexidade dos seus problemas de uma maneira mais sistemática.
Todavia, a realidade brasileira não comporta, ainda, o total
aproveitamento das colossais realizações da tecnologia, como fazem
hoje os países de maior desenvolvimento e as grandes organizações
estrangeiras. Ensaiamos pequenos «vôos» comparativamente ao
que se faz, em nossos dias, nos países de desenvolvimento acelerado
e avançados em pesquisas científicas.
Para dar uma ligeira idéia dessa diferença - - como se não
bastasse o que é do conhecimento de todos: as impressionantes
viagens espaciais e as múltiplas utilizações que ali se fazem da
energia nuclear -- cremos bastante ilustrativa também a seguinte
referência.
Doutor ARNOLD KAUFMANN, professor do Instituí Polijtechnique de Grcnoble e Conselheiro científico da Compagnie Bull-Gcneral-Eletric —- lembrando a qualidade de organização do sistema
de defesa da R. A. F. na batalha da Inglaterra, durante a Segunda
Guerra Mundial, quando ainda não se empregavam máquinas eletrônicas de calcular, — informa que, atualmente, os grandes centros
de comando e de controle são equipados cie importantíssimos ordenadores. Estes recebem informações sobre os eventuais movimentos
de diversos aparelhos e mecanismos inimigos e 'amigos, analisando
as situações, dando aos responsáveis as informações colhidas ou,
se necessário, determinando, automaticamente, as ordens convenientes e transmitindo-as aos diversos escalões de comando e de
execução, após todas as verificações necessárias. Acrescenta aquele
cientista que um sistema como o S . A . G . E . (Semi-Automatic
Ground Equipment System), realizado nos Estados Unidos, é

uma organização extremamente complicada, com máquinas eletrônicas muito mais importantes que todas as habitualmente utilizadas
nos grandes centros de cálculo das universidades e empresas, tendo
exigido a programação de todas as máquinas eletrônicas, nele
utilizadas, mais de dois milhões de horas de programadores. E
declara finalmente que - - «A psico-sociologia já fez importantes
progressos, graças às observações que se podem recolher dentre
essas dezenas de milhares de homens em relação uns com os outros
como neurônios de um cérebro.» ( 2 1 )
O próprio Dr. KAUFMANN se diz ainda impressionado com o
que pôde observar em recente visita à North American Aviation.
Pôde admirar ali, por exemplo, o sistema de televisão interna que
permite não somente comunicação audio-visual, sem dificuldade,
entre os diferentes chefes de serviço de uma mesma usina, mas
também entre serviços das usinas distantes, às vezes, muitas centenas de quilômetros. Através dessa televisão, não se fazem somente
comunicações funcionais - - informa o Dr. KAUFMANN - - mas
ainda, através dele, se especificam ordens, recomendam-se modificações e técnicas novas, observam-se diretamente vários fenômenos diferençados. É um meio moderno de realizar uma espécie de
ubiqüidade.
Espera-se que esse sistema de televisão interna, utilizado,
também nos Estados Unidos, por outras empresas, logo será amplamente difundido e adotado, com o reconhecimento de suas vantagens. Valioso e econômico serviço poderá prestar esse sistema,
se aplicado, no Brasil, ao treinamento sistemático.
Estima o Dr. KAUFMANN que isso introduzirá, certamente,
uma nova atitude nos grupos de responsáveis, nos diferentes escalões da empresa.
Cremos que, hoje, ainda seria perseguir miragens pensar num
sistema dessa ordem para a Administração Pública Brasileira, mas
a atitude mental que possa permitir sua viabilidade no futuro já
constitui, por si, um estado de potencial mudança de mentalidade.
É nesta condição de receptividade favorável às novas concepções
que podem crescer as raízes do desenvolvimento e circular, com
suficiente capacidade nutritiva, a força do entusiasmo para construir um Brasil novo.
Porém, para que não se caia no extremo mecanicismo, na
perigosa automatização do homem, faz-se necessário não seja olvi(21) ARNOLD KAUFMANN, UUnivers dês Connaissances, p. 31, 1968 Librairie Hachette.
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dada a premissa de que o modelado é a máquina e o modelo é e
deverá ser sempre o homem.
Do contrário, aumentará o risco de autodestruição da civilização contemporânea, por hipertrofiado desvio ou inversão daquela
premissa. Assim como as ciências dos fenômenos físicos e químicos
não exigem que eles se alterem para se conformarem às idéias e
aos desejos dos que os estudam, assim também não se pode querer
que os fenômenos da natureza humana se conformem às idéias e
juízos abstratos das teorias sociais, psicológicas e de administração.
Estas é que devem ser modeladas por aqueles. Os erros de interpretação desses fenômenos indicam, geralmente, sinais de desvios
inconscientes àquela premissa.
Eis aí a base de origem de uma «nova» concepção digna de
aproveitar-se no equacionamento do problema específico da possível
profissionalização do servidor público; o que exigirá, dos dirigentes,
muitas vezes, paradoxalmente, um esforço para «desaprender».
Já estão convencidos os administradores de hoje que a administração é uma atividade de características próprias, bastante diferente de qualquer outra, atribuindo-lhe até o foro de ciência a
exigir qualificações e preparação específicas para o seu exercício.
Parece, no entanto, que a Técnica de Administrar poderá encontrar,
na novíssima «praxeologia» (•'"), as bases que a definirão, definitivamente, como «ciência das ciências», talvez a mais importante e
a mais abrangedora de todas, no futuro, quando suas leis fundamentais forem reveladas e experimentalmente comprovadas, através
dos futuros complexos aparelhos reprodutores e analisadores das
essências dos sistemas de fenômenos ubicados numa simples e determinada ordem de relação entre dirigente e subordinado, entre
chefe e grupo, entre participantes em geral e entre grupos.
Com os pés nas conquistas científicas e tecnológicas do presente, pode-se, mais facilmente, divisar o fabuloso futuro que nos
aguarda. Para os pioneiros desbravadores do desconhecido, a
imaginação já não precisa ser motivada. Na medicina eletrônica,
a máquina para detetar o órgão ou o sistema afetado, diagnosticar
e prognosticar, com maior margem de segurança e maior rapidez

que o homem, já está sendo objeto da inspiração de alguns cientistas, com auspiciosas esperanças de ensaiá-la no princípio da
próxima década.
* * *
Essas, porém, são considerações apenas indiretamente pertinentes ao nosso tema, que só valem pelo que nelas está subjacente
como sinais do complexo e instável contexto psicológico do homem
moderno e da civilização contemporânea.
Uma concepção cibernética humanista, sem violação à natureza
humana, enfatizando o máximo proveito do que a ciência tem posto
à disposição dos administradores, e respeitando os postulados éticos
dos direitos do homem, — cremos ser a melhor inspiradora de uma
moderna filosofia de administração progressista, cujo ponto estratégico para sua aplicação se encontra na atitude coerente e na
formação adequada dos dirigentes.
Na área da administração do pessoal civil, a realidade, a esse
respeito, ainda é de desânimo e incompreensões. Não raro, surpreendem-se chefes totalmente insensíveis ou mesmo refratários
a qualquer idéia que lhes venha exigir estudos, ou que apenas
contrariem suas experiências pessoais que muito apreciam, apesar
de, geralmente, não apropriadas, hoje, à natureza dos fenômenos a
que pretendem aplicá-las. ( 2 3 )
Não será, jamais, simplesmente pela força da autoridade do
posto que se poderá obter o procedimento rendoso, progressista,
harmônico e adequado de um grupo, mas sim pela compreensão
das leis de condicionamento natural, que o regem e que são reveladoras, sem dúvida, de uma constante (com pequenas variáveis)
possibilidade de adaptação, com caráter seletivo. Será do aprofundado estudo dessa capacidade intrínseca da natureza humana
que poderão surgir planos de estímulo mais consentâneos com ela
e verdadeiramente científicos, para os funcionários e seus dirigentes
também. Será de uma nova e melhor concepção do comportamento
humano que poderemos extrair, praticamente, as demonstrações
da sua previsibilidade. À gerência, que nada compreende sobre
aquela capacidade intrínseca de progressiva adaptação seletiva,
carece, naturalmente, de base para suas previsões do comportamento dos indivíduos e do grupo; e estará profissionalmente desprovida de sensibilidade para os valores éticos.

(22) Nome que se deve a KOTARBINSKI e significa "ciência da ação" do
Qrego jtpü^LÇ (ação) e AÓyOç (tratado). Não se confunde, porém, cora a
filosofia da pcaxis contida nas matrizes do pensamento marxista e estudada,
em 1966, por ADOLFO SÁNCHEZ VA/QuEZ. em sua tese Sobre a praxis, para
obtenção do grau acadêmico de doutor em filosofia na Universidade Nacional
Autônoma do México, e posteriormente ampliada em seu livro Filosofia de Ia
ijntxis, México, 1967.

(23) Para compreensão desse fenômeno são bastante ilustrativas as apropriadas especulações de FRED W. RIUGS, em Administração nos Países em Desenvolvimento, págs. 93-102, 1968 — Fundação Getúlio Vargas — onde confronta sociedades prismáticas, concentradas e difratadas.
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Fundamento Ético
Naturalmente, jamais poderíamos encontrar fundamento ético,
para qualquer atividade edificante do homem, na filosofia de O
Príncipe de NICOLAU MAQUIAVEL, nem na de DONATIEN — ALPHONSE - - FRANÇOIS (Marquês de Sade), não obstante ainda
sejam elas muito festejadas c acalentadas, oculta ou abertamente,
nos corações de uma minoria. Nosso otimismo não nos permite
concordar com o sentimento ou a opinião de que a maioria dos
homens permanece fascinada por uma filosofia apologética do
crime, da fraude, da cobiça, da venalidade, do favoritismo, da propina, do nepotismo, do suborno, dos meios escusos e indecorosos, da
hipocrisia e da corrupção, da arrogância e da petulância, de escárnio
aos valores morais e de descrença na integridade. Se todo o esforço de construção e progresso de nosso século estivesse movido
fundamentalmente por essa «base ética negativa», teríamos que
admitir que todos os governos são requintados castelos de hipocrisia; todas as repartições, — sindicatos do crime; todas as escolas,
- universidades do ilícito; todas as igrejas, — cloacas de corrupção; todos os exércitos, -- coortes de assassinos; todos os sufrágios, — consultas à estupidez; todos os oceanos, — redutos de piratas; todos os chefes, — pivetes da «coxamblância»; todos os ministros, — diplomatas da chantagem; todos os sacerdotes, — apóstolos das trevas; todo o comércio, - - mercado de consciências; e
todo esforço de progresso, - - supina degradação para glória do
imoral. O quadro seria estupefaciente e desencorajador.
Pelo contrário, cremos que o sentimento dominante é ainda
de ênfase nas virtudes e de confiança nos valores morais positivos.
A maioria deseja ainda uma vida de integridade, de decência, de
trabalho honesto, de cooperação, de ajuda, de convivência sadia,
de respeito mútuo, e de interdependência construtiva. Estes desejos
traduzem necessidades reais, presentes, da grande maioria, embora,
lamentavelmente, sejam pálidas as esperanças de um progresso
moral, no contexto social da humanidade, paralelamente ao progresso científico e tecnológico.
À história vem demonstrando haver uma estreita relação entre
as quedas ou os retrocessos do padrão moral da vida pública e os
períodos que se seguem imediatamente às brutalidades das Grandes
Guerras. O porquê dessa relação parece ainda indecifrável, apesar
de existirem várias hipóteses que lhe disputam a explicação. Não
vem agora ao caso especularmos sobre ele e sobre elas. Importa
apenas a referência como parâmetro para projeção da questão dos
requisitos morais dos profissionais de Administração Pública e dos
serviços do Estado, em geral. Importa para se distanciar a con-

cepção de que o salário da virtude é a fome ou a morte, e de
que o triunfo é dos egoístas e inescrupulosos, do cinismo e da
corrupção.
A falta de ética administrativa é um fenômeno universal.
Todas as nações têm exemplos que em nada ficam a dever aos do
Brasil. P 4 ) Às melhorias que, nesse sentido, introduziu, em nosso
País, a Revolução de 64 têm sido alentadoras, mas não radicais.
Existe, contudo, um nível de moderada decência dos funcionários
públicos decorrente, sem dúvida, da ação de um Governo forte.
É, naturalmente, da qualidade dos homens que orientam a
política administrativa e dos principais responsáveis que estão na
cúpula da Administração, que depende o caráter do comportamento
geral no trato com a coisa pública. O exemplo é o melhor mestre.
Os abusos dos que se aproveitam das posições para seu enriquecimento ilícito ou dos que delas se servem apenas como meio de
projeção pessoal, com o fim de galgarem outras mais rendosas ou
de maior influência política, -- minam todas as convicções morais
dos demais que se sentem, assim, espoliados e enganados. Sobretudo o exemplo é que é capaz de elevar os padrões de comportamento dos funcionários. É incoerente esperar subordinados honestos sob a influência de chefes corruptos, apáticos e pessimistas.
Uma linha de conduta escrupulosa se quebra facilmente ante a
evidência do seu não reconhecimento e com o exemplo contagiante
dos indiferentes, ou dos oportunistas e gananciosos. O esteio dos
padrões éticos na Administração Pública é sobretudo o exemplo e
o conteúdo moral da filosofia do Governo.
Tradicionalmente estudada desde Platão, Confúcio, Aristóteles, Kant e Bentham, como parte da filosofia, que tem por objeto
a conduta dos homens, a ética constitui, nos nossos dias, uma
preocupação científica. É o que vemos hoje pelos esforços da incipiente «praxeologia» (ciência da ação) do Dr. KOTARBINSKI, e
pelas pesquisas da complexa «cientologia» e da «dianética» que
o senhor L. RON HUBBARD descreve com estas palavras: «Era
inevitável que um homem, que passou sua juventude na Ásia e
que estudou matemáticas e ciências físicas do Ocidente, se tornasse
(24) Ilustram essa referência a Idade Áurea, satirizada por MARK TWAIN
c as surpreendentes revelações feitas cm 1951 pela Comissão Fulbright, nos
Estados Unidos, incumbida de investigar a CRF (Corporação de Restabelecimento das Finanças), bem como as do Audií Repott on the Mariíime Commission for Fiscal Yeac 1949 b y tlic Comptrollcr General. -- Departamento de
Imprensa do Governo dos E . U . A . -- 1949.
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interessado na mente, e, como qualquer homem, combinando esses
conhecimentos, teria provavelmente que descobrir a Dianética e a
Cientologia. A dianética — como ramo da cientologia — trata
especificamente da anatomia mental. A cientologia é um corpo
organizado de pesquisa científica do conhecimento concernente à
vida, às fontes da vida e à mente, e inclui práticas que desenvolvem
a inteligência, o estado e a conduta das pessoas.» ('-•"')
Talvez possa surgir daí uma valiosa contribuição para regeneração dos que, como funcionários do Estado, se deixam «amolecer» diante de propostas aliciadoras por parte de interessados
em contratos com o Governo ou em outros assuntos que envolvam
vantagens que lhes despertam a ganância.
São bastante conhecidas as práticas desprovidas de sentido
ético até bem pouco muito freqüentes na Administração Pública
Brasileira e também na de outros países. Falava-se de administradores que usavam seus cargos apenas como trampolins, e dos
que faziam da influência, adquirida no cargo, uma mercadoria
estimada em alto preço por firmas interessadas em obterem «certos
favores» dessas figuras influentes. Corria que muitos funcionários
graduados usavam seu cargo público para favorecer seus negócios
privados ou os interesses de amigos. Constava que, através de
certas «facilidades», funcionários públicos obtinham emprego fictício em empresas particulares, como reconhecimento ao terem sido
«generosos» para com a empresa, resolvendo-lhe alguns problemas
de impraticável solução sem aquela «generosidade». Admitia-se
ser prática comum que o funcionário, ao seu arbítrio, protelasse
decisões pelas quais não recebesse «um certo estímulo», e apressasse as que lhe assegurassem alguma «recompensa». Chegava-se
a pisotear os honestos, propalando-se que o mérito da função estava
no que ela pudesse «render» para o seu ocupante. Era cem vezes
mais considerado um fiscal corrupto, que um técnico de administração ou um economista, ciosos dos seus deveres e de ilibada
conduta. Era comum funcionárias, «diligentes» no acompanhamento de certos processos, serem freqüentemente presenteadas com
perfumes franceses e mimoseadas com outros artigos de luxo, por
pessoas que, muitas vezes, lhes eram até desconhecidas. São ainda
recentes as notícias de que funcionários de altos postos se aproveitaram de informações antecipadas e privativas da Administração,
para usufruírem lucros com a alta do dólar.
Todas essas práticas enfraqueciam a Administração Federal
que, perante a opinião pública, se tornava dia a dia mais ineficiente

e desacreditada. Os administradores vigorosos raramente encontravam eco para as suas ponderações e para seus esforços moralizadores. e acabavam sempre sendo considerados «criadores de
casos».
Pequena mostra do baixo nível do padrão ético ainda remanescente em algumas repartições públicas é, por exemplo, o que
ficou apurado sobre a denúncia contra a administração do Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária (!BRA), por irregularidades na
criação da Sociedade denominada CENCRA (Centro Nacional de
Capacitação em Reforma Agrária), que redundou em instauração
de inquérito administrativo, sugerida pelo Excelentíssimo Senhor
Consultor-Geral da República. Em seu relatório final, a Comissão
de Inquérito opinou: «a) que seja intimado o Dr. César Reis
Catanhede de Almeida a devolver aos cofres do CENCRA a importância de NCr$ 12.000,00; e b) que seja providenciada pela
atual Presidência do IBRA a dissolução do CENCRA na forma dos
respectivos estatutos.» (Citação colhida do Parecer: H-790, do
í)r. ADROALDO MESQUITA DA COSTA, ilustre Consultor-Geral da
República -- Diário Oficial de 21 de fevereiro de 1969, páginas
1579-80). Favoravelmente a essas conclusões, pronunciou-se o
Consultor-Jurídico do Ministério da Agricultura, Dr. BENJAMIM
t>E CAMPOS, cujo Parecer foi aprovado pelo Excelentíssimo Senhor
Vlinistro da Agricultura e corroborado pelo Parecer supramencioado. da Consultoria-Geral da República.

(25) A Brief Biography of L. Ron Hubbard, pp. 9-10 — 1959.
Communications Office, N.W., Washington. 9, D.C.

Hubbard

Iríamos longe se fôssemos registrar, mesmo resumidamente,
(resultados de averiguações análogas às mencionadas acima, freíqüentes na Administração Pública, e que tem resultado em enérgica
punição dos culpados, de acordo com as sanções legais, previstas
para cada caso.
Estas medidas punitivas e condenatórias são, sem dúvida, indispensáveis para contestar os opróbrios contra a Administração
Federal, para preservar o bem público e para sustentar um padrão
de conduta profissional compatível com a dignidade da função e
com o crédito de confiança dado ao Governo pela opinião pública,
no regime democrático. Porém, a excelência dessas medidas é
apenas finalisticamente proveitosa. A ação corretiva e moralizadora, para ser completa, ou pelo menos mais eficiente, requer providências preventivas que dêem ao servidor uma sólida formação,
uma personalidade vigorosa, capaz de fazê-lo invulnerável, ou
intelectual e emocionalmente menos receptivo aos maus exemplos
e às vozes do seu inconsciente delituoso ou letárgico, que o possam
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incompatibilizar para a função pública. A venalidade, a prevaricação, a falta de decoro, a displicência, o frontal desrespeito aos
desígnios da lei são problemas concernentes à formação moral
do indivíduo e também ao clima ético predominante no grupo e
na sociedade.

como essa, pela reputação de si mesmo como agente da Administração, abre, sem dúvida, uma larga porta para os opróbrios ao
Serviço Público.
Os exemplos da vida diária nas repartições e os colhidos nas
sindicâncias e comissões de inquérito dariam alentados volumes
ilustrativos da liberalidade e indiferença com que é tratada por
alguns a coisa pública, por falta daquela sólida formação a que
antes nos referimos; e, por outro lado, dariam à opinião pública
uma visão panorâmica dos casos de corrupção, descaminho e desserviço, identificados, julgados e condenados pelo Governo. Com
este cadastro da ação disciplinar para moralização do Serviço Público, os autores de práticas contra a ética administrativa não cairiam
facilmente no anomimato e no esquecimento. A mancha de suas
práticas contra o interesse público permaneceria com eles próprios,
vinculada a seus nomes no cadastro dos de conduta incompatível
com a ética administrativa. Porém, uma tal medida nada aproveitaria sem aquelas providências preventivas injetando força moral
para uma sólida formação dos guardiães do bem público. Os rigores
da lei e a execração pública não bastam num regime democrático.
É preciso maior atenção às necessidades da natureza homuna. Ê
preciso mais zelo e mais dedicação na formação dos homens. À
tendência da administração democrática é ser, de fato, uma Universidade onde se aprende como servir melhor. Quando pensarmos
que isso é sonho, será conveniente lembrarmos o que ontem considerávamos impossível.

Preocupou-se textualmente a lei de Reforma Administrativa
com esse importantíssimo aspecto, nas suas normas gerais, art. 94,
inciso IV, quando diz que o Poder Executivo promoverá a revisão
da legislação e das normas regulamentares relativas ao pessoal do
Serviço Público Civil, com o objetivo de ajustá-las, entre outros,
ao seguinte princípio:
«Conduta funcional pautada por normas éticas cuja
infração incompatibilize o servidor para a função.»
Parece ser esta a primeira vez que, na Administração Pública
Brasileira, se dá, textualmente em lei, atenção especial a esse principio. Espera-se, no entanto, que dele possam nascer não só um
código de ética do servidor público civil, estabelecendo padrôeâ
específicos de conduta, mas sobretudo uma acurada e inteligent^
programação de reeducação profissional do servidor, com especia'
acento na elevação dos padrões éticos de conduta, fazendo acom
panhar a doutrina exemplos apropriados (reais, fictícios ou vir
tuais) que possibilitem imediata e fácil compreensão dos postulados
e das regras de uma conduta recomendável e compatível com 3
função pública, bem como a exata compreensão de muitas prática^
declaradamente impróprias ou nomeadamente condenáveis.
*

*

*

A preocupação por essa minúcia poderá provocar a hilaridade 1
dos céticos ou de muitos que não conheçam de perto as reais limitações do funcionalismo a esse respeito e a sua diminuta capacidade
de discernir entre o que pode e o que não pode comprometer,
direta ou indiretamente, o conceito em que é tido, e ainda o bom
conceito da Administração. A ignorância nos parece a principal
responsável pela maioria dos erros. Um exemplo. Perguntou-nos
um «chefe», certa vez, se era reprovável que ele aceitasse uma
caixa de bombons que lhe mandara uma pessoa interessada no
processo de um amigo dela. Dizia ele que o processo já estava
instruído favoravelmente ao interesse do requerente, mesmo antes
da chegada dos bombons, e, por isso, não via, na aceitação do
presente, qualquer «comprometimento». Quando lhe perguntamos
se o remetente pensava da mesma forma, sua resposta foi de total
desinteresse pelo que o outro pudesse pensar a respeito de sua
«honestidade» por aceitar os bombons. Uma simples falta de zelo,

Neste ponto, a todos que venham a versar este assunto,
torna-se quase obrigatório socorrer-se das reflexões do professor
BENEDICTO SILVA, sobre «os cânones éticos» ( 2 0 ) em que deve
basear-se toda decisão, em qualquer empresa pública ou privada.
Que nos relevem o extenso da citação, porque incriminável seria
omiti-la ou podá-la demasiado.
Aquele ilustre professor enumera seis cânones na seguinte
escala, cujo critério predominante é o de «considerar a personalidade humana um valor intrínseco indiscutível»:
l") «O cânone da máxima conveniência social supremo regulador do uso dos recursos coletivos ( . . . )
que não pode ser aplicado isoladamente ( . . . ) realiza-se
(26) BENEDICTO SILVA, Lima Teoria Geral de Planejamento, Cap.
— Fundação Getúlio Vargas -- 1964.
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por via indireta ( . . . ) . Tudo que contribuir para dignificar, proteger, amparar o homem, tornar-lhe a vida mais
amena, mais agradável, mais longa, deverá ser considerado como benefício social líquido. »
2") «O cânone da honestidade — impõe, aos que
detenham a faculdade de formular política e fixar objetivos, o dever de ser francos, não ocultar parcela alguma
de suas intenções, dizer as razões reais por que optam por
esta ou aquela solução; ( . . . ) para todo homem público,
honcsty is the best policy. »
3°) «O cânone da publicidade -- ( . . . ) Se o objetivo dos empreendimentos planejados é disseminar benefícios através de meios lícitos e racionais, como se justificaria o mistério, a ausência de publicidade ou a publicidade incompleta? ( . . . ) . A publicidade deve ser honestamente concebida, elaborada, dirigida e executada par?
informar, esclarecer, dar conhecimento, não para convencer ou comover o público.»
4") «O cânone da aceitabilidade — consiste na verificação dos sentimentos predominantes no agregado
humano relativamente às possíveis soluções para os problemas públicos. Ninguém tem o direito de impor mudanças de hábitos às massas. ( . . . ) Cumpre não navegar
contra a maré das aspirações e anseios gerais do povo.»
5") «O cânone do benefício — consiste em velar
por que os empreendimentos públicos, custeados com o
produto dos impostos, promovam efetivamente importante..'?
e inequívocas vantagens sociais. ( . . . ) impõe ao planejador uma atitude de contínua vigilância e aguda perspicácia na análise dos objetivos.»
6") «O cânone da sanção - - nenhum empreendi
mento público deve ser planejado sem autorização clara
e consciente de quem de direito, ( . . . ) nada deve ser
empreendido sem a sanção -- prévia e inequívoca - - d a
'autoridade competente.»
Não conhecemos melhor roteiro para um Código de Ética
Administrativa do que esse meticuloso e abalizado estudo do ilustre
professor, a quem a Administração Pública Brasileira tanto deve
pela excelência e profundidade de suas reflexões, dos seus estudos
e de suas pesquisas, bem como pela abundância e alta qualidade
da sua produção, considerado — com justiça - - nosso maior poiígrafo em Administração.
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Conjuntura: práticas e objetivos
O País vive hoje, depois do advento da Lei de Reforma Administrativa, o impacto da racionalização e dinamização da Administração Federal, bem como o impacto, de assustadora perplexidade,
•diante do reconhecimento, quase unânime, de que o Serviço Público Federal é falto de pessoal capacitado para as realizações da
Reforma, e falto ainda dos elementos cadastrais, qualitativos e
quantitativos, para um dimensionamento científico dos planos e
programas de um treinamento sistemático, ou intensivo, em níveis
adequados, para os aproximadamente 900.000 servidores civis do
Executivo Federal. É o problema agônico de uma Reforma infrere
que não tratou previamente da sua infra-estrutura.
Busca-se uma forma de conciliar esses dois impactos, sacudindo-se as Unidades de Treinamento existentes, para intensificarem
o recrutamento e a administração do treinamento setorial nos
órgãos respectivos, sob a orientação do órgão central de aperfeiçoamento e treinamento, criado pela Reforma Administrativa e
incumbido de recrutar, selecionar, aperfeiçoar e administrar o assessoramento superior da Administração Civil, bem como de promover o aperfeiçoamento para o desempenho de cargos em comissão, funções gratificadas, de supervisão, ou especializadas.
Opinamos que, apenas por esse processo, a conciliação, no
caso, parece impraticável. Com efeito, aquele órgão central, incumbido taxativamente de formar pessoal para o asscssoramcnto
superior e ainda para a direção intermediária e a função de chefia
imediata, incidiria em lamentável erro de subdimensionamento, descendo desse escalão, se fosse atender à necessidade de formação da
grande massa de pessoal abaixo daqueles níveis.
Por outro lado, a falta de pessoal capacitado para execução
das atuais metas renovadoras da dinâmica administrativa brasileira
não é exclusiva daqueles níveis mais elevados - - é um fenômeno
geral, comum a todos os níveis.
Poder-se-á dizer que, formados os chefes, o problema não
envolverá maiores dificuldades, levando-se em conta que «O senso
de responsabilidade do chefe imediato e o seu interesse pela execução do trabalho podem ser medidos pelo cuidado que ele dispensa
ao treinamento de seus auxiliares.» ( 2 6 )
A verdade do trecho, porém, não está dispensando aos auxiliares a demonstração prévia de serem eles possuidores de certos
(26) TOMÁS VILANOVA MONTEIRO LOPES, Problemas de Pessoal da Emprisa Moderna, 2* cd., p. 233 —- Fundação Getúlio Vargas — 1965.
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conhecimentos gerais ou específicos, bem como de uma comprovada
e indispensável capacidade de adaptação inteligente a novos métodos ou situações novas. Quando não possuem os auxiliares
aquelas reservas intelectuais e esta qualidade psicológica, é inegável que o chefe não poderá fazer o milagre de transferir aos
mesmos tudo aquilo que não adquiriram e que hoje se torna imprescindível ao seu aperfeiçoamento e à sua integração profissional
no ambiente de trabalho que se renova por força das modificações
decorrentes de uma Reforma Administrativa que marcha para concretizar-se .
Poder-se-á também dizer que, para esses níveis, cursos como
os da Escola do Serviço Público do DASP atendem plenamente.
- Suspeitamos que poderiam atender, caso suas atividades fossem
desenvolvidas dentro de um novo sistema orgânico geral de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos atuais funcionários que
optassem pela prestação de concurso para ingresso no novo quadro
a que anteriormente já nos referimos. Sem essa congeminação do
interesse da Administração com os interesses do funcionário sugerida nos 'argumentos para criação de um novo quadro — dificilmente, talvez, encontre a Reforma Administrativa as soluções
que espera para os crônicos problemas da administração do pessoal
civil. Estamos com os que admitem ser ainda interesse da maioria
dos funcionários, fundamentalmente, um clima de reconhecimento
a seus méritos e melhores condições de vida e de trabalho.

Levar o homem a bem servir ao homem é, talvez, o que mais
deve ressaltar-se, basicamente, numa administração democrática.
Todavia, parece ética totalmente desprezada por muitas organizações cujos dirigentes estão, exclusivamente, identificados com
o objetivo de obterem maior rendimento. A indiferença pelos aspectos essenciais (humano, social e psicológico) da empresa, ou
a subestimação do valor destes, relativamente ao objetivo de maior
produtividade e maior rendimento, resulta paradoxal (ingênua ou
intencionalmente).
Com efeito, numa administração democrática, maior produção
deve objetivar maior bem-estar para o homem, maior satisfação de
suas necessidades, melhores condições para tomar consciência das
vantagens de sua relativa dependência e da impossibilidade de
uma completa e descabida independência. Vale dizer que, no calor
da competição, a ânsia de lucro não deve jogar por terra a escala
gradativa das necessidades humanas. É de reconhecer-se a importância da tomada de consciência dessa escala e de laborar-se

pela satisfação progressiva de cada uma das necessidades nela
definidas segundo o nível de desenvolvimento de cada um. Extrapolando esse conceito, diríamos que os objetivos básicos de toda
e qualquer organização devem ser: l') o desenvolvimento e a autorealização dos seus participantes; 2°) servir melhor à comunidade,
atentando para o de que ela também necessita para o seu desenvolvimento .
A prática de ignorar ou omitir esses objetivos básicos, na
definição do que se propõe uma empresa, parece denunciar uma
subversão de valores que minimizam o homem. Se produzimos para
que o homem se realize, por que não propiciar que o ato mesmo
de quem produz seja o primeiro fator de sua auto-realização?
Talvez se encontrem aí a fonte do paradoxo e a causa das
ansiedades superlativas ou hipostásicas do indivíduo em toda e
qualquer organização, seja na família, no clube, na empresa ou
na repartição pública. Daí, também, talvez possa saltar inspiração
para justificar, ainda mais, a necessidade de um sistema integrado
da ação administrativa com especial atenção à problemática do seu
principal agente - - o servidor.
Aceitar o desafio de formá-lo, treiná-lo e aperfeiçoá-lo, de
fato, proporcionando-lhe todos os meios de acesso e domínio dos
princípios, normas e técnicas da moderna administração, revelará
o senso de responsabilidade da Administração de Pessoal e a coerência entre a prática e a filosofia do Governo.
Julgamos digno de aproveitar-se — com adaptações extensivas
à administração federal do pessoal civil - - o que nos revela de
aproveitável (na formação, 110 treinamento e na seleção) a história
do Instituto Rio-Branco, criado pelo Decreto-lei n9 7.473, de 18
de abril de 1945, ao qual foram dadas novas atribuições pelo
Decreto-lei n 9 9.032, de 6 de março de 1946; pelo Decreto número 45.535, de 5 de março de 1959, e pela Lei n" 3.917, de 14
de julho de 1961.
Como órgão específico de recrutamento e preparação para a
carreira de diplomata, aquele Instituto tem dado inegável demonstração de eficiência, pelos resultados apresentados neste particular.
Tratando de situar todas as suas atividades dentro de um plano
conjunto, recentemente, o Instituto viu restabelecida sua subordinação direta ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, pela
Lei n9 5.131, de 1° de outubro de 1966, que lhe permitiu, assim,
participar mais diretamente no plano de decisões do Ministério.
Para isso, teve um novo regulamento aprovado pelo Decreto nume-
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ro 60.355, de 10 de março de 1967, que o ajustou às modificações
introduzidas por aquela Lei, bem como pelo Decreto-lei n" 69, de
21 de novembro de 1966. Em conclusão, o Instituto veio a reconhecer o treinamento como processo contínuo para a carreira de
diplomata, oferecendo a este, nas diferentes fases de sua carreira,
o preparo conveniente ao desempenho de suas funções de modo
satisfatório.
Com a criação do novo quadro que neste trabalho sugerimos,
parece-nos oportuno lembrar também a criação de cursos de preparação para cada classe (ou série de classes) à semelhança do
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, de acordo, porém,
com os níveis, atribuições e tarefas específicas de cada classe, integrando o seu planejamento global os programas de cada curso
e os das provas de seleção para ingresso no novo quadro. Por que
a exclusividade de preparação obrigatória apenas para os diplomatas? Se as suas responsabilidades são maiores, não significa que
os demais não as tenham também no Serviço Público Federal.
Não estará, nesse tratamento desigual, a razão das diferenças de
integração e capacidade profissional (relativa) existente entre os
que seguem aquela carreira e os demais da Administração Federal?
É um ponto a pesquisar, a estudar e a discutir, apesar de a intuição
do administrador quase concluir afirmativamente, e decidir pela
extensão daquele pré-requisito a todos os que aspirarem ao ingresso no novo quadro que, aos poucos, deverá absorver os existentes, mas ter, em sua composição, apenas pessoal comprovadamente capacitado.
Dado o importante processo de implementação da Reforma
Administrativa, em nossa modesta opinião, o objetivo imediato da
Administração do Pessoal Civil, na atual conjuntura do Serviço
Público Federal, não pode ser outro senão a coleta de dados sobre
as necessidades reais de pessoal para cada órgão, em função de
prévio levantamento descritivo e analítico da natureza, dificuldade
e responsabilidade das atribuições específicas do setor e das tarefas dos funcionários aí lotados, bem como confrontando esse
levantamento com o processo racional de execução programada
para cada unidade de trabalho. Ou seja, análise do processo
operacional e executivo no mecanismo administrativo de cada unidade, para avaliação do exato número de funcionários necessários
e da natureza dos conhecimentos e capacidade que possuem, bem
como dos que lhes são exigidos para o desempenho das suas funções
na respectiva unidade. Com o processamento eletrônico desses
dados, teria a administração de pessoal uma visão global, completa

T
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e clara do quadro real da situação e natureza dos problemas a
enfrentar. Teria preciosas informações sobre a capacidade ociosa
do pessoal, e ainda, através das fichas de qualificação individual,
teria o retrato das possíveis anomalias existentes em cada classe
onde, não raro, se acham grupados funcionários de níveis de cultura
bastante heterogêneos e de acentuada diferença entre eles quanto
à própria capacidade administrativa ou executiva no desempenho
da mesma função, com o mesmo salário e, muitas vezes, na mesma
seção. O que representa, em sua maioria, herança da Lei n9 3.780.
de 12 de julho de 1960.
Paralelamente a essas realizações imprescindíveis ao planejamento do treinamento, da seleção, da reclassificação, da promoção
e dos salários, correriam os estudos para este planejamento, com
base naquelas pesquisas e em outras concernentes especificamente
a cada um dos referidos planos.
Naturalmente, empreender essas pesquisas, análises, estudos
e planos requer, além dos equipamentos eletrônicos, pessoal técnico,
especializado, e pessoal executivo qualificado. Para isso, muitos
poderão ser contratados. Poder-se-á, também, mobilizar equipes
dentro da Administração Federal, para operação em conjunto com
aqueles. (A esse relevante trabalho, naturalmente, deverá corresponder uma retribuição relevante.)
Outra possibilidade seria o aproveitamento, nesses estudos, da
experiência adquirida pelos especialistas brasileiros, ora radicados
nos Estados Unidos e que desejam retornar ao Brasil. (Dos 187
cientistas arrolados no Ministério da Educação e Cultura, para
breve aproveitamento efetivo, 22 são especializados em Ciências Sociais, Humanas e Administrativas; 8 em Psicologia; 2 em Administração de Empresas; 3 em Engenharia Eletrônica; l em Sociologia; 5 em Teoria de Sistemas, Cálculos das Variações, Sistemas
Dinâmicos, Sistemas de Controle Automático, Engenharia de Sistemas, Engenharia de Produção, e outros especializados em Teoria
de Controle e Programação Matemática, em Computadores, em
Teoria do Automatismo, em Circuitos e Controles Automáticos,
em Microscopia Eletrônica, etc. Conta-se até com um especializado
em Biônica — ciência que parte dos princípios fundamentais da
máquina para o emprego desses mesmos princípios no corpo humano) .
Para realização daqueles levantamentos, análises e estudos,
as possibilidades existem e a viabilidade é inconteste.
O que não adianta é querer arrumar a casa velha ditando
regras novas para os seus ocupantes, enquanto estes conservam
seus velhos hábitos que permanecem cristalizados, por não encon-
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trarem aqueles ocupantes suficiente motivação que os leve a querer
modificá-los. Já se sabe também que a imposição, exclusivamente,
não é capaz de transformar ninguém. Quando muito, desloca o
mal apenas provisoriamente, quando não gera, muitas vezes, um
mal maior, a saber: a velada «operação tartaruga», a sabotagem
organizada ou a revolta e o descontentamento generalizado. Reações próprias da natureza humana. Quando elas surgem na administração, é que os métodos dos administradores estão sendo impróprios ou inadequados.
Para atenuar os efeitos dos impactos conflitantes a que nos
referimos no início deste capítulo, nada melhor talvez que um imediato reencontro dos «dirigentes» e «administradores» com a técnica e a prática de administrar sobre dados concretos e sobre
estudo orientado das informações colhidas, em cada campo, pela
pesquisa disciplinada. Nada melhor, sem dúvida, que arregaçar
as mangas para assentar as fundações que deverão suportar o
embalo da Reforma Administrativa e assegurar-lhe continuidade.
É a administração de pessoal, inegavelmente, o suporte maior dessa
estrutura básica.
É necessário selecionar e desenvolver métodos efetivos para
conhecimento das condições reais e das necessidades da administração do pessoal civil, e encaminhá-los para um fim prático, em
que a filosofia, a ciência e a técnica executivas resultem pragmàticamente coerentes.

CONCLUSÕES
Tratando especificamente do problema de pessoal, foi nossa
pretensão, nos ligeiros capítulos que antecedem, discorrer sobre
a dinâmica de implantação da Reforma Administrativa Brasileira
e contribuir para a implementação de seus postulados.
Destacamos a necessidade de profissionalização do servidor
público dentro de um processo orgânico de formação, treinamento, seleção, orientação, promoção e valorização dos recursos
humanos, na Administração Federal do Pessoal Civil. Encontramos ser no elemento humano qualificado, e interessado em
novos conhecimentos e técnicas científicas, que poderão apoiar-se
as operações reformistas. Enfatizamos a necessidade de motivação adequada para esse processo de permanente profissionalização dos servidores civis, objetivando a eficiência executiva do
corpo administrativo, mediante uma mudança de mentalidade dos
seus agentes e consoante os princípios centrais da Reforma Administrativa.
Nossa inclinação é para a política de «proporcionar oportunidades de exercício máximo da iniciativa, do engenho e da
independência de ação» para concretizar os objetivos da Administração Federal.
Quando versamos os títulos e subtítulos relativos à problemática da profissionalização, ao fundamento ético, e às práticas
e objetivos na conjuntura administrativa do Serviço Público Civil,
pretendemos ter focalizado de perto o processo de mobilização
de pessoal qualificado e experimentado para elaboração dos planos e execução dos programas reclamados pela realidade atual
da Administração Pública Brasileira, cuja política é de buscar
uma rápida recuperação da sua imagem perante a opinião pública nacional e na relação internacional.
Apontamos a falta do esperado Plano de Treinamento Intensivo para coordenadores e agentes da Reforma Administrativa,
a falta do novo Indicador da Organização Administrativa Federal, e a do imprescindível cadastro permanente do pessoal civil
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da Administração Federal, sem o qual se torna difícil ou impraticável melhor composição geral dos cargos de chefia e direção, e
talvez se revele indecisa a orientação do Centro de Aperfeiçoamento vinculado ao DASP, bem como precárias as iniciativas para
profissionalização dos funcionários civis, e ainda, prejudicadas
as intenções de melhoria das suas condições atuais.
Salientamos a obra do DASP, nomeadamente a do Sistema
do Mérito por ele implantado e ardorosamente defendido em memoráveis batalhas contra a política protecionista dos incapazes
que os não esclarecidos insistiram sempre em agasalhar nos quadros da administração pública.
Perfilhamos a idéia de que a Administração do Pessoal Civil poderá chegar a constituir-se numa verdadeira Universidade
de Administradores em ação para a efetiva realização dos objetivos nacionais. Perfilhamos também a opinião de que o DASP,
como órgão de assessoramento imediato do Presidente da República, deve ser fortalecido e prestigiado cada vez mais, se a Administração Federal não quiser correr o risco de se embaraçar
na trama das inviabilidades executivas por negar o devido prestígio ao órgão central da administração do pessoal civil. Administração com órgão de pessoal politicamente enfraquecido e tecnicamente desaparelhado - - é administração fadada ao caos e
à inoperância, principalmente quando se dá ênfase à descentralização. Esta requer um maior contingente de pessoal qualificado, com discernimento e capacidade decisória fundamentada em
conhecimento e experiências comprovadas e recomendáveis.
Nossas considerações em torno das condições e necessidades
da natureza humana constituem, talvez, uma pequena contribuição para uma base teórica a possíveis programas futuros de profissionalização dos funcionários civis, a qual reputamos imprescindível à diminuição da mão-de-obra ociosa, à correção do processamento anárquico da atividade burocrática e à colheita do
que nos poderão dar os esforços bem orientados no sentido de
especificar, precisamente, as atribuições dos cargos, classificá-los,
estabelecer um racional sistema de promoção e um plano salarial
exeqüível e dignificante da função pública, em fiel obediência
aos princípios enumerados no art. 94 do Decreto-lei n 9 200-67.
Compreendemos que, para dar continuidade à Reforma Administrativa, faz falta uma segunda reforma: profissionalizar o
servidor público e proporcionar-lhe condições para seu contínuo
autodesenvolvimento, sua auto-realização permanente e sua maior
e melhor produtividade. A «Grande Reforma» reclama uma visão
cibernética no planejamento dos recursos humanos para sua im-

plementação. Para ensinar o homem a servir melhor ao homem
e à comunidade, é necessário despertar-lhe a consciência da necessidade do seu próprio desenvolvimento.
Ao tratarmos de como estender a todos os funcionários a
oportunidade de se profissionalizarem, atualizando conhecimentos
e aperfeiçoando seus métodos de trabalho no exercício de suas
funções, partimos do preceito explícito no art. 101, inciso II, da
Lei da Reforma Administrativa, e apresentamos a alternativa
entre o recurso à exigência (com base no preceito e nas sanções
legais contidas na citada Lei) e o recurso à opção do funcionário
pelo seu aperfeiçoamento e prestação de provas para poder ser
distinguido com sua admisão num «novo quadro», exclusivo para
os de comprovada capacidade e eficiência, e que, por isso, passariam a perceber remuneração relevante, mais compatível com sua
nova condição de profissional qualificado. Indicamos esta última
hipótese como opção mais viável, mais democrática, mais simpática e mais conveniente que a primeira, conforme tentamos
evidenciar com a enumeração das sete vantagens que ela oferece.
A oportunidade para se introduzir esse novo sistema na
Administração Federal do Pessoal Civil, além de estar evidente
na atual conjuntura administrativa, conta certamente com a excelência das inovações surgidas com a Reforma Administrativa,
tais como a criação do Centro de Aperfeiçoamento e do Conselho
Federal de Administração de Pessoal, bem como a de um órgão
central de cúpula (o novo DASP) para cuidar, com exclusividade,
da Administração do Pessoal Civil. Está também em harmonia
com a filosofia humanista do atual Governo.
Entendemos que a inexpressiva soma dos que têm recorrido
à concessão da Lei n' 5.413-68, que trata da licença extraordinária, evidencia que não é desejo do funcionário civil escapar
das fileiras do Serviço Público Federal, mas sim ser reconhecido
e distinguido com melhores condições de vida e de trabalho, e
participar, menos angustiadamente, nos programas executivos da
administração.
Com as hipóteses que levantamos sobre os fatores ou motivos por que os bacharéis em administração pública, na grande
maioria, não são aproveitados no Serviço Público Federal, assomam as influências e conseqüências de uma administração de
pessoal empírica, indecisa, não esclarecida e periclitante.
Parece termos deixado claro que não ignoramos as louváveis
medidas tomadas pelo atual Governo no sentido de disciplinar
o exercício das profissões civis. Dentre elas, com especial importância para o Serviço Público, destacamos a do Técnico de Ad-
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ministração e a de Relações Públicas. Lembramos, no entanto,
que medidas análogas deveriam estender-se à maioria do funcionalismo.
Aludimos, outrossim, à organicidade existente no processo de
treinamento e aperfeiçoamento na área militar e para a carreira
de Diplomata, onde se adotam práticas suscetíveis de serem aproveitadas, algumas, em toda a administração do pessoal civil, ou
até mesmo aprimoradas.

Nosso padecimento, por falta de uma infra-estrutura para a
Reforma Administrativa, nós o vemos refletido nos impactos conflitantes da realidade presente: de um lado, o da racionalização
e a dinamização administrativa, e do outro, o da falta de pessoal
técnico especializado e de pessoal executivo qualificado. Opinamos pela conciliação, recorrendo-se ao Sistema do Mérito para
composição de um novo quadro que seria preenchido apenas com
os que optassem pelo treinamento e seleção, e fossem considerados aprovados para ingresso na nova situação de servidor profissionalizado.
Além do bem-estar para o homem, não compreendemos por
que não se inclui, entre os objetivos básicos de toda e qualquer
organização, o desenvolvimento e a auto-realização dos seus
participantes.
A «redenção contra a matéria» unicamente em termos de
«detenção e gozo de bens materiais» - - embora seja prática generalizada na civilização contemporânea - - parece uma negativa
liminar às outras necessidades do Ego, mais profundas e, por
isso mesmo, mais essenciais ao homem e à sua evolução psicológica. Parece um expurgo ao revés - - o mais denso e mais grosseiro alijando o mais refinado e mais puro. Não cremos que essa
prática possa, efetivamente, trazer maior felicidade ao maior
número.

Sustentamos ser instante a necessidade de um sistema orgânico, geral, de profissionalização do servidor civil, como medida
preliminar indispensável a uma racional mobilização de pessoal
para implementação da Reforma Administrativa, e para abrir caminho a maior proveito das conquistas da ciência em novos
campos e das recentes realizações da tecnologia para o desenvolvimento das empresas.
Nossa crença nas grandes e excepcionais possibilidades de
desenvolvimento do País, em larga escala, e também nossa suspeita de uma trágica estratégia de ocupação da Europa, na próxima década, pelo «urso vermelho», fazem que acentuemos a
urgência de se preparar administrativamente a máquina do Executivo Brasileiro para acompanhar a rápida aceleração do desenvolvimento a que está fadado o País pelas decorrências naturais
daqueles acontecimentos que parecem iminentes no continente
europeu.
Como princípio alertador contra possíveis equívocos de orientação da política de pessoal, vemos de suma importância a premissa de que o modelado é a máquina e o modelo e modelador
é o homem.
Postulamos defesa de uma filosofia «de administração progressista e humanista, com uma concepção cibernética dos problemas e necessidades humanas, e decididamente devotada a romper a inércia e a despertar novas atitudes e a criar uma nova
mentalidade na Administração Pública Brasileira. Damos relevo
a nossa confiança nos valores éticos ainda preservados pelos que
crêem na prevalência da dignidade, da decência, da honestidade
e da honradez sobre a corrupção, a fraude, o cinismo e o desrespeito ao próximo e ao patrimônio público. Neste ponto, reconhecemos que o exemplo é o melhor mestre. Administração
moralmente enfraquecida é administração inidõnea para garantir
o bem público. Daí sugerirmos que se dê ao servidor público
uma sólida formação que o faça possuidor de uma personalidade
vigorosa que o não incompatibilize com a função pública.

SUGESTÕES SINÓPTICAS
l . Profissionalização do servidor público civil por um processo permanente, orgânico, geral, de treinamento, seleção e aperfeiçoamento, através do órgão central da Administração do Pessoal
Civil.
2. Criação de um Novo Quadro de Pessoal Civil no Serviço
Público Federal, a ser preenchido, exclusivamente, por pessoal de
comprovada capacidade e eficiência, selecionado mediante concurso, em que se desse preferência ou exclusividade aos atuais
ocupantes de cargo ou função pública, a começar pelos níveis
mais altos e pelos cargos em comissão e funções gratificadas.
3. Expedição de diploma legal regulando o processo de
admissão no Novo Quadro, declarando-se extinto qualquer cargo
atual onde ocorra vacância, e fixando normas para o treinamento, seleção e aperfeiçoametno dos funcionários que optarem pela
admissão no Novo Quadro. Aos profissionais de Administração
Pública, que forem aprovados em concurso específico para o Novo
Quadro, se lhes adjudicará o competente admittatur.
4. Ampla difusão da idéia da profissionalização do servidor, definindo-a como tomada de consciência das responsabilidades profissionais do ocupante de cargo público, e salientando a
importância de o funcionário procurar atualizar seus conhecimentos e capacitar-se para o exercício das respecitvas funções, com
o máximo de eficiência.
5. Fixação de novos níveis para os cargos do Novo Quadro, dentro do princípio de oferecer relevante remuneração pelo
trabalho relevante, e dentro dos postulados da Reforma Administrativa (art. 94) .
6. Adoção de uma política de franco e contínuo fortalecimento do DASP e do Centro de Aperfeiçoamento, não só política
como tecnicamente.
7. Criação de um Centro de Pesquisas e de Altos Estudos
de Administração Pública, vinculado ao DASP e em articulação
com as entidades nacionais e estrangeiras que se dedicam a estu-
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dos de Administração. Entre outras atribuições, este Centro estaria incumbido de realizar cursos regulares de altos estudos; promover a pesquisa em todos os campos da Administração Pública;
manter organizados e atualizados todos os dados e análises de
interesse para o planejamento e a coordenação administrativa e
para o assessoramento superior da administração do pessoal civil;
e divulgar especialmente obras que representem produto dos estudos e pesquisas realizados pelo Centro ou pessoa por ele autorizada.
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— Decreto-lei n'9 579, de 30 de julho de 1938.
• Decreto-lei n 7.473, de 18 de abril de 1945.
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— Decreto n9 63.500, de 30 de outubro de 1968.
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• Decreto n9 63.512, de 31 de outubro de 1968.
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— Decreto n9 63.584, de 11 de novembro de 1968.
— Decreto n9 64.079, de 11 de fevereiro de 1969.
Decreto n?9 62.860, de 18 de junho de 1968.
Decreto n 45.535, de 5 de março de 1959.
— Decreto n9 69, de 21 de novembro de 1966.
— Decreto n9 60.355, de 10 de março de 1967.
— Portaria n' 237, de 2 de julho de 1966, MEC.
— Resolução do Conselho Federal de Educação (Diário Oficial de 25
de agôeto de 1968) .

8. Criação de uma Comissão constituída de administradores, psicólogos, sociólogos, técnicos de administração, professores
de Ética e Religião, incumbida de elaborar um anteprojeto do
Código de Ética do Servidor Público, contando com a colaboração do DASP e outras instituições cujas atividades possam recomendar sua colaboração neste particular.
9. Aceleramento e intensificação dos trabalhos preliminares para o Plano de Treinamento Intensivo, previsto no art. 5°
do Decreto n' 63.500, de 30 de outubro de 1968.
10. Aceleramento e intensificação dos trabalhos de pesquisa e elaboração do Novo Indicador da Organização Administrativa Federal.
11. Aceleramento e intensificação dos trabalhos preliminares para o «Plano de Instituição do Cadastro Permanente dos
Servidores da Administração Federal».
12. Aceleramento e intensificação dos estudos para uma
nova classificação de cargos que corrija os vícios atualmente existentes e considere os imprescindíveis requisitos impostos pela
criação, aqui sugerida, de um novo quadro.
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