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Woodrow Wilson 
• Presidente dos Estados Unidos Estados Unidos 

entre 1913 e 1921; Governador de Nova Jérsei 
entre 1911 e 1913 

 

• Reitor da Universidade de Princeton entre 1902 e 
1910 

 

• Foi um dos fundadores da Liga das Nações e 
participante do Tratado de Versalhes. 

 

• Prêmio Nobel da Paz em 1919 

 

• Sancionou o direito de voto às mulheres em 1920. 
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Questões orientadoras do texto 
“A outra questão – como a lei deve ser administrada sàbiamente, 
com equidade e rapidez e sem atrito?” 

 

“Tal problema é o seguinte: que parte deve ter a opinião pública na 
conduta da Administração?” 

 

“A questão para nós consiste em como deverão as nossas séries de 
Govêrnos dentro de Govêrnos serem administradas, de modo a ser 
sempre do interêsse do funcionário público servir não só ao seu 
superior, mas também à comunidade, com os melhores esforços de 
seu talento e o mais escrupuloso serviço de sua consciência? Como 
deverá êste serviço ser tornado de seu interêsse mais imediato pela 
contribuição abundante ao seu sustento, ao seu mais caro interêsse 
pelo desenvolvimento de sua ambição, e ao seu mais alto interêsse 
pelo acréscimo de sua dignidade e estabelecimento de sua 
reputação?” 
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O que é administração pública? 
“A Administração Pública é a execução detalhada e sistemática do 
Direito Público.  Tôda a aplicação particular de lei geral é um ato de 
administração. [...] Os largos planos de ação governamental não são 
administrativos; a sua execução detalhada é administrativa.” 

 

“O estudo da Administração, visto filosoficamente, é estreitamente 
relacionado com o estudo da distribuição adequada da autoridade 
constitucional. Para ser eficiente deve êle descobrir os meios mais 
simples pelos quais a responsabilidade possa ser inequivocamente 
atribuída aos funcionários; a melhor maneira de dividir a autoridade 
sem prejudicá-la, e a responsabilidade, sem obscurecê-la. E esta 
questão da distribuição de autoridade, quando levada à esfera das 
mais altas e originárias funções de Govêrno, é obviamente uma 
questão central de Direito Constitucional.” 
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Administração e política 
“O campo da Administração é um campo de atividades apolíticas. Êle está 
afastado da pressa e lutas da política; sob alguns aspectos mesmo êle se mantém 
afastado do controvertido terreno do estudo constitucional. É uma parte da vida 
política sòmente na medida em que os métodos do escritório comercial são uma 
parte da vida social; sòmente como a máquina é parte do produto manufaturado. 
Mas, ao mesmo tempo, êle se eleva muito acima do nível enfadonho do mero 
detalhe técnico pelo fato de que, através de seus maiores princípios, êle se liga 
diretamente às máximas duradouras da sabedoria política, às verdades 
permanentes do progresso político.” 

 

“Um corpo de funcionários bem treinados, mantidos enquanto bem servirem, 
devemos tê-lo em qualquer caso: é uma questão de pura e simples necessidade 
funcional. Mas o receio de que tal corpo se torne algo anti-americano esvai-se no 
instante em que se pergunta – que é bem servir? Pois que essa questão tem em si 
mesma estampada a sua própria resposta. Firme e sincera obediência à orientação 
do Govêrno a que servem será bem servir. Essa orientação não terá em si 
nenhuma mancha de oficialismo. Ela não será criação de funcionários 
permanentes, mas de estadistas cuja responsabilidade para com a opinião pública 
será direta e inevitável.” 
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Accountability 
“Tem-se preocupado muito mais em tornar o Govêrno justo e moderado, 
do que fazê-lo fácil, bem ordenado e eficaz. A história política inglesa e 
americana tem sido uma história não de progresso administrativo, mas de 
supervisão legislativa, – não de progresso na organização governamental 
mas de avanço na elaboração legislativa e crítica política.” 

 

“O ideal para nós é um funcionalismo civil bastante culto e auto-suficiente 
para agir com senso e vigor, e, todavia, tão intimamente ligado ao 
pensamento popular, por meio de eleições e constante orientação pública, 
a ponto de achar inadmissíveis a arbitrariedade e o espírito de classe.” 

 

“A resposta correta parece ser a de que a opinião pública deve 
desempenhar o papel de crítico autorizado.” 

 

“A atenção pública deve ser dirigida, fàcilmente, no caso de boa ou má 
administração, para o homem merecedor de elogio ou condenação.” 
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Administração comparada 

“Podemos tomar emprestada a Ciência da Administração, sem 

perigo e com proveito, contanto que distingamos em seus 

postulados tôdas as diferenças fundamentais que acondicionam. 

Temos somente que filtrá-la através de nossa Constituição, 

sòmente que submetê-la ao fogo lento da crítica e destilar os 

vapores estrangeiros.” 

 

“Quando estudamos os sistemas administrativos da França e da 

Alemanha, sabendo que não estamos à procura de princípios 

políticos, não nos preocupamos, nem um pouco, com as razões 

constitucionais ou políticas que os franceses ou alemães dão 

para as suas práticas, quando no-las explicam.” 
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Questões principais do estudo de Silberman? 

• Por que as organizações assumiram determinadas 

configurações institucionais? 

 

• Como a racionalização do Estado levou as organizações a 

assumirem a forma que possuem? 

 

• Análise do desenvolvimento da burocracia e como as 

características do sistema político implicam diferentes 

formatos institucionais da mesma nos países. 
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Taxonomia da administração pública 

• Padrão: tipos ideais weberianos baseados na dominação 

► Tradicional 

► Carismático 

► Racional-legal 

o Hierarquia, responsividade hierárquica, disciplina, busca de objetivos, 

especialização, carreira, utilização de regras para definir funções e cargos 

 

• Burocratização 

► Passagem do estatuto privado da burocracia para a esfera pública: da 

patronagem ao racional-legal 

► Implicações do modelo 

o Seleção: pelo grau de instrução = conhecimento 

o Senioridade = experiência 
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Surgimento e a evolução da burocracia 
• Resposta às necessidades de coordenação de sistemas e 

atividades do governo, as quais, caso relegadas, acarretariam 
elevados custos à sociedade e aos mercados.  

 

• Meio de superar as condições de racionalidade limitada dos 
tomadores de decisão. Os legisladores buscariam criar 
organizações subordinadas aos seus objetivos que deveriam 
minimizar os problemas de informação imperfeita e 
conhecimento limitado de causas e consequências por meio do 
conhecimento especializado. O expertise torna-se a base da 
autoridade legítima. 

 

• Resultado da ‘seleção natural’ de estruturas administrativas em 
determinadas condições sociais, econômicas e políticas, de 
forma a trazer vantagens àqueles que pudessem explorar a 
disponibilidade de informações e recursos. 
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Nova taxonomia 

• Proposta de Silberman: configuração organizacional 

► Recrutamento 

► Promoção  

► Carreira 

► Discricionariedade 

 

• Dois formatos institucionais básicos: 

► Organizacional (França e Japão) 

► Profissional (Estados Unidos e Grã-Bretanha). 
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O que explica as diferenças encontradas? 

• Não explicam satisfatoriamente 

► Cultura 

► Industrialização 

► Desenvolvimento do capitalismo  

 

• Explicação mais satisfatória par Silberman: resposta à 
incerteza política. 

► A burocracia como uma maneira dos políticos e da alta administração 
pública lidarem com os diferentes graus de incerteza proporcionados 
pela sucessão de lideranças, buscando padrões e resultados mais 
previsíveis na tomada de decisões por meio da racionalização.  

► Um maior ou menor grau de incerteza levaria à criação de estruturas 
burocráticas diferenciadas, ainda que com características similares 
entre si.  
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Organizacional (França e Japão) 
• Ambientes com graus de incerteza sobre a sucessão política elevados, 

como revoluções ou mudanças abruptas de liderança.  

 

• A burocracia toma uma configuração fechada e hierarquizada, que 
valoriza a especialização. 
► Isso é feito por meio das restrições à entrada e da criação de uma carreira 

estruturada que premia o mérito e a senioridade. 

► “from this point of  view, administration not only substitutes for politics, it also 
becomes the representative of  the public interest” (1993: 59) 

 

• A burocracia ganha autonomia em relação à sociedade e o controle 
político é dificultado pela assimetria informacional e pela 
impermeabilidade institucional. 

 

• Incentivo: previsibilidade na carreira. 

 

• Ênfase na instituição e seu no espírito de corpo 
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Profissional (Estados Unidos e Grã-Bretanha) 
• Ambientes onde a sucessão de lideranças possui um grau menor de 

incerteza, como democracias com sistemas partidários estáveis.  

 

• A burocracia visa manter o Estado funcionando eficientemente, ao 
mesmo tempo em que permite aos eleitos implementarem a sua 
plataforma.  

 

• A burocracia possui menos autonomia e tem carreiras menos 
estruturadas, com a possibilidade da entrada lateral nos níveis 
superiores.  
► Foco na formação, experiência e conhecimento profissional da pessoa, o que 

permite maior liberdade de informação fora da estrutura organizacional. 

 

• Incentivo: qualificação para a carreira profissional, oportunidades 
profissionais 

 

• Ênfase: no indivíduo e suas habilidades/competências 
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