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RESUMO    

Escolas de Governo e a Profissionalização do Servidor é o tema desta dissertação objetivando 
analisar a missão de cada uma delas e a sua contribuição para a capacitação de todos os operadores 
da estrutura administrativa estatal. As experiências no campo de formação de quadros, capacitação e 
treinamento do funcionalismo na administração pública, a partir de experiências internacionais e 
nacionais, permitem o estabelecimento de indicações acerca dos perfis do profissional necessário à 
administração pública brasileira no atual contexto e das instituições adequadas à produção desses 
perfis. Para tanto, reconstrói a história institucional da ENAP – Escola Nacional de Administração 
Pública/Brasil buscando levantar pistas de análise a serem testadas nas demais escolas. A fim de 
promover debate o contexto latino-americano é generalizado, como a tentativa de periodização e a 
análise dos anos 80 suscitando uma reflexão de conjunto que aponte traços comuns, para ajudar a 
contextualizar e ampliar o debate que se trava em cada país sobre as perspectivas destas escolas de 
governo.  Na década de 80 se defendia enfaticamente a existência e definição de um perfil ideal de 
profissional para administração pública; hoje, o discurso mudou, já que nos anos 90, o acelerado grau 
de mudanças e a complexidade instalada no interior das organizações pelo avanço tecnológico e pelo 
rearranjo das fronteiras econômico-culturais derivadas do processo de globalização têm evidenciado 
a necessidade de tratamento mais cauteloso e minucioso à questão, requerendo, esforço adicional 
para escapar de soluções homogeneizadoras de uma realidade profundamente heterogênea. Sendo 
assim, toma como estudo de caso as experiências da ESPEA e da FESPM ambas situadas na cidade 
de Manaus no Estado do Amazonas procurando analisar qual a finalidade de cada uma das escolas, 
se elas contribuíram para formar novos quadros de servidores públicos e se, também, prepararam 
novas lideranças para o desenvolvimento e o aprimoramento da máquina estatal. As diretrizes 
metodológicas utilizadas foram baseadas em dois critérios de Vergara (2006), quanto aos fins e 
quanto aos meios, com pressuposto técnico e abordagem empírico-analítica, cujo meio de 
investigação foi a documental, bibliográfica e exploratória (pesquisa de campo, por meio de 
entrevistas com ex-professores e ex-alunos das escolas). Os resultados das respostas dos sujeitos 
coletivos foram consolidados num único discurso quando de uma mesma opinião destacando a idéia 
central de cada um dos discursos e quantas pessoas emitiram a mesma idéia. Concluiu-se que as 
escolas de governo podem contribuir para a profissionalização do servidor público e recomendou-se 
desenvolvimento de programas pelas Escolas que deverão formar em gestão pública; desenvolver 
competências para o servidor público e criar assessoria para elaboração de planos de capacitação 
dos órgãos da administração pública exercendo um papel significativo na vida pessoal e profissional 
do servidor público.   

Palavras-chaves: Escolas; Governo; Profissionalização; Servidor; Administração.        



        

ABSTRACT  

School of Government and Professional Server is the subject of this thesis aimed at analyzing the 
mission of each and its contribution to the training of all operators in the state administrative structure. 
The experiences in the field of management training, capacity building and training of civil servants in 
public administration from national and international experiences, allow the establishment of 
information concerning the professional profiles required for the Brazilian public administration in the 
current context and the appropriate institutions for the production these profiles. To this end, 
reconstructs the institutional history of ENAP - National School of Public Administration / Brazil and 
brings slopes analysis to be tested in other schools. In order to promote debate the Latin American 
context is widespread, as the attempt to periodization and analysis of 80 years raising a general 
review of common features that point to help contextualize and expand the debate that rages in each 
country about the prospects these government schools. In the 80's is emphatically defended the 
existence and definition of an ideal profile of professional public administration, today, the discourse 
has changed since 90 years, the rapid degree of change and complexity installed within organizations 
by technological advance and the rearrangement of the economic and cultural boundaries derived 
from globalization have highlighted the need for treatment and more careful scrutiny to the issue, 
requiring additional effort to escape from solutions in mixtures of a profoundly heterogeneous. Thus, it 
takes as a case study the experiences of ESPE and FESPM both located in the city of Manaus in 
Amazonas state for review of the purpose of each of the schools, where they helped train new cadres 
of public servants and also, prepared new leadership for the development and improvement of the 
state machine. The methodological guidelines used were based on two criteria Vergara (2006), about 
the purposes and the means with basic technical and empirical-analytic approach, the means of 
investigation was the documentary, literature and exploratory (field research, through interviews with 
former teachers and former students of schools). The results of the collective responses of the 
subjects were consolidated into a single speech when the same opinion emphasizing the central idea 
of each of the speeches delivered and how many people the same idea. It was concluded that the 
government schools can contribute to the professionalization of public servants and recommended 
development of programs for schools that will graduate in public administration, developing skills for 
the public servant and advice to create plans for capacity building of bodies’ government playing a 
significant role in personal and professional public servant.     

Keywords: Schools, Government, Professional, Server, Administration           
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO   

1.1. O PROBLEMA   

Nos países desenvolvidos e, sobretudo naqueles que se encontram, em fase 

de desenvolvimento, cumpre instituir-se como um dos elementos básicos de seu 

progresso, não somente um selecionado e capacitado corpo de dirigentes, senão 

também de auxiliares de funções executivas plenamente capazes. Daí a 

preocupação dos setores mais conscientes e responsáveis de cada nação em dotá-

la de um serviço público eficaz, concebido em bases técnicas e científicas, capaz de 

alcançar um grau de excelência compatível com os desafios de sua época e suas 

necessidades. A grandeza de um país depende não só da formulação de 

planejamentos voltados à solução de suas reais necessidades, mas também da 

estrutura operacional administrativa e da competência de seus agentes que a põem 

em execução.  

Por outro lado, discute-se hoje, em todos os fóruns nacionais a reforma do 

Estado em contexto de democratização. Um aparelhamento burocrático moderno, 

estável e competente, a salvo de descontinuidades administrativas e, devidamente 

preparado para adoção de inovações organizacionais e de modernas técnicas de 

gestão, bem como habilitado a formular, executar, monitorar e avaliar políticas 

públicas e sociais capazes de responder a esse desafio é o que exige esse desafio 

contemporâneo  

Assim sendo, o presente estudo busca identificar o verdadeiro papel 

institucional das escolas de governo no contexto da reforma do Estado em nosso 

país e sua distinção ou não dos demais centros ou escolas de treinamento e 

capacitação dos recursos humanos do setor público. 

Para tanto, buscar-se-á também estabelecer a partir de algumas variáveis as 

características específicas dessas instituições e o perfil de sua atuação na formação, 

capacitação e profissionalização dos servidores públicos  

Ao final, e considerando que na esfera dos governos subnacionais, observam-

se diferentes experiências e trajetórias no que concerne aos processos de 

constituição e desenvolvimento dessas escolas, este trabalho analisará a origem e 

trajetória da ESPEA – Escola de Serviço Público do Estado do Amazonas e da 
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FESPM – Fundação Escola de Governo Municipal, da Prefeitura de Manaus.           

Neste estudo se pretende identificar e explicar o papel das Escolas de 

Governo na profissionalização do servidor, assim como, as limitações e 

condicionamentos à institucionalização dessas escolas e à preparação e 

capacitação desses quadros, tendo como problema principal o seguinte 

questionamento:  

 

Até que ponto as escolas de governo contribuem ou não para a consolidação 

das iniciativas voltadas para a profissionalização da administração pública no 

Estado do Amazonas.  

1.2 . RELEVÂNCIA DO ESTUDO   

A Constituição Federal de 1988, na conformidade da emenda constitucional 

nº 19, de 05 de junho de 1998, estabelece no § 2º do artigo 39 que “A União, os 

Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para formação e 

aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos, 

requisitos para a promoção na carreira, facultada, a celebração de convênios ou 

contratos entre os entes federados”. 

A partir desse dispositivo constitucional o papel, o significado e a importância 

das escolas de governo têm evoluído no contexto das reformas estruturais e 

gerenciais do setor público.  

O seu maior desafio hoje é capacitar os quadros existentes e formar novos 

profissionais principalmente na área gerencial e demais cargos do núcleo estratégico 

da administração pública.   

Este novo desafio implica, portanto, discutir e analisar o significado dessas 

instituições como centros de excelência em gestão pública, voltadas para a 

profissionalização do servidor público efetivamente engajado na superação da 

cultura burocrática e na construção de uma administração gerencial.  

Propõe-se, então, avaliar comparativamente as experiências institucionais 

atualmente existentes nos três níveis, federal, estadual e municipal, investigando 

especialmente as experiências desenvolvidas no Amazonas em nível estadual e 

municipal.  
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1. 3 OBJETIVOS   

Neste ponto, é apresentado qual o resultado, ou objetivo final, que se espera 

alcançar com esta pesquisa e posteriormente os objetivos intermediários que serão 

estipulados para se alcançar este resultado final.  

 Objetivo final:  

 

Identificar a contribuição das escolas de governo para a profissionalização da 

administração pública.  

Objetivos intermediários:  

 

Identificar os modelos de escolas de governo voltados para a formação e 

capacitação de servidores públicos nos cenários internacional, nacional e 

local.  

 

Analisar quais as experiências adotadas no cenário local que contribuem com 

a qualificação dos servidores;  

 

Investigar qual a influência que essas escolas exercem no desempenho dos 

egressos no serviço público estadual e municipal;   

 

Verificar qual o perfil ou perfis adequados do novo profissional necessário 

para atuar na nova estrutura operacional da administração pública local;             
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                     CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1. A PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E A MELHORIA DA 

MÁQUINA ESTATAL    

Neste capítulo serão apresentados os estudos já realizados sobre o tema e 

sua problemática. O objetivo básico é contextualizar o assunto para fundamentar o 

objeto de pesquisa.  

Existe hoje consenso internacional de que uma das pré-condições mais 

importantes para o desenvolvimento econômico de um país é a qualidade de sua 

administração pública. Qualquer governo que pretenda ver suas decisões 

implementadas de maneira rápida e devidamente adequada, não pode abrir mão de 

um aparato burocrático eficaz, ágil, disciplinado e tecnicamente preparado. A 

ausência ou deficiência dessa estrutura operacional reduz a capacidade dos 

governos de concretizar projetos de interesse público.  

Tal desafio exige, portanto, uma máquina burocrática moderna, estável e 

competente a salvo de descontinuidades administrativas, preparada para a adoção 

de inovações organizacionais e modernas técnicas de gestão, bem como, habilitada 

a formular e executar, monitorar e avaliar políticas públicas e sociais capazes de 

responder às demandas econômicas e sociais da população.  

Deverá, ainda, e de forma essencial, capacitar seus escalões superiores, para 

a comunicação, diálogo e negociação com os atores sociais, lideranças políticas, 

sindicais e empresariais, e fundamentalmente com o Legislativo, de forma a evitar a 

paralisia decisória e fortalecer o compromisso do país com a democracia.      

A profissionalização do serviço público, portanto, deve ser objetivo prioritário 

e de curto prazo, em todos os níveis governamentais: federal, estadual e municipal, 

da qual não devem furtar-se os dirigentes públicos do Brasil.    

A recuperação da máquina burocrática tem, entretanto recebido muito pouco 

atenção, quer dos segmentos sociais estratégicos, quer da comunidade acadêmica 

ou mesmo, até bem pouco tempo atrás, das agências governamentais ligadas à 

administração pública.   

Todavia, é essencial ao desenvolvimento da administração pública a 

constituição de capacidade técnica e gerencial no âmbito das organizações públicas, 
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criando-se condições favoráveis à execução de serviços de forma eficiente e 

produtiva.  

A profissionalização da gerência pública e aplicação de modernas tecnologias 

de gestão podem garantir a qualidade e o manejo adequado dos programas 

prioritários do governo, viabilizando a implementação das políticas públicas.   

Dória (1994, v.118, n.1) destaca que:   

                                                    Além das questões polêmicas - como é o caso do instituto da 
estabilidade e o enxugamento da máquina - o desafio da institucionalização 
de uma burocracia profissionalizada poderá ser preterido no contexto de 
uma política administrativa que pretende realmente superar a situação de 
degradação a que foram submetidos o aparelho estatal e o funcionalismo 
público nas décadas mais recentes.   

Dentro dessa perspectiva, torna-se necessário transformar as organizações 

públicas em instituições ágeis, menos hierarquizadas, com forte comprometimento 

de seu corpo de servidores. Organizações transparentes ao controle estatal e social. 

           O perfil de liderança dessas instituições, seja dos dirigentes como da gerência 

intermediária, deve compor conhecimentos e comportamentos para introduzir 

profundos processos de mudança e mantê-las permanentemente aberta às 

oscilações do ambiente externo (LEVY, 1997).    

2.1.1. Tipos de profissionais e modelos de escolas de governo    

Existem, no Brasil, diversos tipos de instituições vinculadas a diferentes 

esferas de governo – federal estadual e municipal – que têm sua atuação voltada 

para a área de capacitação, treinamento e, até mesmo, formação profissional para o 

setor público (ZOUAIN, 2003, p.28).  

Zouain (2003, p.28) destaca, ainda, que essas instituições podem ser 

classificadas em dois grandes grupos: no primeiro, reúnem-se as instituições que 

foram criadas com a missão de capacitar em diversos níveis os profissionais 

vinculados a áreas e carreiras específicas de atuação do Estado. No outro grupo 

estão instituições que, não obstante atuarem, com capacitação do setor público, não 

se vinculam, especialmente a nenhuma carreira de Estado. São aquelas que têm 

sua atuação voltada para o grande contingente de servidores distribuídos em todos 

os níveis e áreas da burocracia. 
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Complementando sua distinção, Zouain (2003, p.28), acentua que em todo o 

Brasil, essas instituições adquirem diferentes denominações, estruturas 

organizacionais e linhas de atuação, embora tenham geralmente em comum, o fato 

de desenvolverem e disponibilizarem uma gama de cursos técnicos, administrativos 

e gerenciais, em diversos níveis e para múltiplas e diferenciadas áreas e 

contingentes de servidores públicos.  

Mais recentemente, em razão do disposto no § 2º, do artigo 39 da 

Constituição Federal que determinou à União, aos Estados e o Distrito Federal que 

mantenham “escolas de governo para formação e aperfeiçoamento dos servidores 

público”, como pela influência do governo federal que criou a Escola Nacional de 

Administração Pública – ENAP, muitas dessas instituições estaduais passaram a se 

autoclassificar como Escolas de Governo.  

Constata-se, pois, a indissociabilidade entre a proposta de serem criadas 

instituições com a finalidade de formar quadros dirigentes e operacionais à 

burocracia pública e um projeto político de atuação. As experiências desenvolvidas a 

partir dos anos 80 e no início dos anos 90, em Belo Horizonte, São Paulo, Porto 

Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro e Brasília pareceram, inicialmente, indicar o fôlego 

de um projeto que, paradoxalmente, vem enfrentando grandes dificuldades para 

consolidar-se em todo o território nacional, embora haja uma clara sinalização 

internacional revelando o espaço institucional para propostas desta natureza em 

países bastante diversos como: França, Espanha, Itália, Canadá, Portugal, México e 

Argentina, entre outros. No Brasil, porém, estas iniciativas ainda não se tornaram 

orgânicas. Todavia, a idéia persiste. Cabe então examinar, o porquê da necessidade 

e das dificuldades na viabilização de um projeto tão importante quanto controverso.  

Parece haver uma convicção de que, cedo ou tarde, de uma forma ou de 

outra, centros de formação, capacitação e profissionalização da administração 

pública se consolidarão também no Brasil, tanto no plano nacional quanto estadual.        

Gaetani (1994, p.113), analisando esta perspectiva acrescenta, “Nestas 

condições, é interessante registrar, então que”:  

a) A idéia de escola de governo possui ressonâncias sociais, sendo 

respaldada pela experiência de outros países e pela deterioração da 

administração pública nacional; 
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b) O ideal weberiano de burocracia permanece como uma miragem 

perseguida por aqueles empenhados na restauração ou instalação de um 

“ethos" público; e, 

c) A proposta possui apelo político, tanto no ponto de vista daqueles 

empenhados na sua operacionalização, quanto no conjunto da classe 

política.    

O verdadeiro papel das escolas de governo estará sendo definido no contexto 

das reformas gerenciais do setor público. Se sua origem foi marcada pelo propósito 

de formar as futuras elites burocráticas da administração pública, seu desafio hoje é 

capacitar os quadros existentes, sobretudo em nível gerencial; assim como, formar 

os novos profissionais para o setor público que se engajem no amplo processo de 

inovação e mudança de todo o serviço público, em todos os níveis, passando a 

perseguir um novo significado como centros de excelência em gestão pública.   

Analisando, portanto, os diversos requisitos para que as escolas de governo 

se afirmem como centro de excelência, Pacheco (2002, p.86), assinala que tal 

reconhecimento deve ser conquistado junto a seus stakeholders:  

a) dirigentes máximos do governo, que devam ver a escola de governo como 

recurso para implementar as políticas de gestão pública, mas também 

como uma fonte de informação para sustentar decisões sobre novas 

políticas;    

b) dirigentes e gerentes estratégicos das organizações públicas, que devam 

vê-la como um farol de novos conhecimentos aplicados à solução de 

problemas de gestão específicos do setor público, e como um lugar onde 

suas demandas têm respostas qualificadas e ágeis; 

c) seus próprios funcionários que devam compreender os desafios 

estratégicos dessas instituições, entendendo o alinhamento às políticas de 

governo como uma oportunidade a ser tanto mais aproveitada quanto 

competentes forem seus quadros para desempenhar também funções 

prospectivas e propositivas; e, 

d) seus treinandos e seus egressos, que devam avaliar positivamente seus 

produtos e serviços enquanto são fornecidos pela presteza dos 

profissionais e atualidade dos conteúdos e depois pela aplicabilidade à 
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solução de problemas concretos.     

2.1.2 – Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP    

Os anos de 1935 a 1938 abriram uma nova etapa na história administrativa do 

Brasil. A constituição de um serviço público eficaz, com a adoção do sistema de 

mérito e a busca dos meios para a qualificação funcional de membros do Estado foi 

um objetivo sempre perseguido por Luiz Simões Lopes, fundador e presidente, 

primeiramente, do Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, e a 

partir de 1944, da Fundação Getúlio Vargas. Para ele, o país necessitava de 

instituições – públicas ou privadas – capazes de responder aos enormes desafios da 

realidade brasileira. Só poderia crescer através de uma revolução que elevasse a 

administração pública a patamares semelhantes aos dos países desenvolvidos 

(SILVA, 2006, p.88).  

Com essa crença, o Dr. Simões propôs ao presidente Vargas, a criação de 

uma instituição capaz de resistir às inevitáveis intempéries do jogo político. Assim 

nasceu aquela que se tornaria a maior fundação de direito privado, sem fins 

lucrativos, produtora de bens públicos do país, a Fundação Getúlio Vargas.  

Preocupado com a administração pública desde os tempos em que trabalhava 

no Ministério da Agricultura, o agora assessor do presidente Vargas pôde conhecer 

mais de perto os problemas que emperravam o serviço público e ter voz ativa na 

busca de soluções, participando assim da modernização do Estado brasileiro.  

O primeiro passo foi dado em direção à racionalização administrativa na 

chamada Era Vargas quando, em 14 de março de 1935 foi criada a Comissão Mista 

da Reforma Econômico-Financeira, cuja subcomissão de reajustamento dos quadros 

do serviço público civil, presidida pelo embaixador Maurício Nabuco, realizou um 

minucioso trabalho de dimensionamento do funcionalismo (SILVA, 2006, p.85).  

Em 1936, à chamada Comissão Nabuco, sucedeu a Comissão de 

Reajustamento. Indicado pelo presidente Vargas para presidi-la, Luiz Simões Lopes 

elaborou o primeiro plano de classificação de cargos do governo federal baseado no 

sistema de mérito. Esse trabalho assumiu a forma de projeto de lei que foi 

encaminhado à Câmara dos Deputados em setembro de 1936 e resultou na Lei nº 

284, de 28 de outubro do mesmo ano.  

A Lei nº 284 instituiu o Conselho Federal de Serviço Público Civil (CFSPC). 
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Instalado em dezembro de 1936, o CFSPC seria, nos dois anos seguintes, o 

principal responsável pela condução da reforma administrativa no país. Era 

composto de cinco membros, e a partir de março de 1937, até ser extinto em julho 

de 1938, foi presidido por Luiz Simões Lopes. Com o CFSPC buscou-se, na prática, 

aumentar a eficiência governamental. Evidenciou-se, por outro lado, a 

inconveniência de atribuir a um órgão colegiado a responsabilidade pelo 

desempenho de atividades que exigiam grande agilidade. O CFSPC preparou assim 

o caminho para a instalação do Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP).  

O DASP foi criado pelo Decreto-Lei nº 579, de 30 de junho de 1938, em 

cumprimento ao estabelecido no artigo 67 da Constituição de 1937, que instituiu o 

Estado Novo. O artigo mencionado previa a organização de um departamento 

administrativo vinculado à Presidência da República, incumbido de fazer um estudo 

pormenorizado dos órgãos públicos a fim de determinar, do ponto de vista da 

economia e da eficiência, as modificações a serem feitas; elaborar anualmente, de 

acordo com as instruções do presidente da República, a proposta orçamentária 

federal, e fiscalizar a execução do orçamento. O decreto-lei de criação do DASP 

acrescentou a estas as seguintes atribuições: seleção e aperfeiçoamento de pessoal 

para o serviço público; definição dos padrões do material para uso nas repartições, e 

assessoramento do presidente da República no exame dos projetos de lei 

encaminhados para sua apreciação. 

Mais uma vez, Luiz Simões Lopes foi chamado a colaborar, como presidente 

(cargo depois denominado diretor-geral) do novo Departamento. A ele coube 

também a presidência da Comissão de Orçamento Geral do Ministério da Fazenda, 

solução encontrada diante da resistência do Ministério em transferir para o DASP a 

responsabilidade pelo orçamento da República. Em seu esforço para racionalizar a 

administração pública, o DASP concentrou-se, durante a gestão de Luiz Simões 

Lopes, na seleção de servidores públicos mediante concurso e em seu 

aperfeiçoamento através de cursos, palestras e bolsas de estudo no exterior. Criou-

se a carreira de técnico de administração, considerada instrumento indispensável à 

reforma administrativa. Coube também ao DASP propor a Vargas a criação da 

Coordenação da Mobilização Econômica, em 1942, em face da situação surgida 

com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial.  
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2.1.3 A Administração Pública Brasileira a partir do DASP   

O DASP se constituiu em um órgão extremamente poderoso. Luiz Simões 

Lopes atuando junto ao presidente da República visava a dar-lhe assessoria, de 

modo a habilitá-lo não só a reformar, renovar e transformar a velha máquina 

administrativa, como decidir sobre os documentos, projetos e papéis que vinham às 

suas mãos para deliberação.  

Além de orientar toda a chamada administração geral da República, isto é, 

pessoal, material, edifícios públicos e outros aspectos o DASP tinha a imensa 

responsabilidade de elaborar o orçamento federal, ou seja, todos os problemas com 

os quais se ocupa o governo. Era inevitável, assim, que o DASP tivesse uma 

intromissão, cautelosa, mas importante, na solução de uma imensa gama de 

problemas brasileiros, em diferentes setores, porque a ele competia compatibilizar 

os projetos, vindos dos diversos ministérios e setores do serviço público, com as 

possibilidades orçamentárias. Por essa razão, a Divisão de Orçamento do DASP 

tinha uma poderosa organização, para prever a receita e a despesa da União, ou 

seja, para distribuir os recursos. Forçosamente, fosse por pedido dos ministros de 

Estado, fosse por ordem expressa do chefe do governo, eram dadas certas 

prioridades a determinados setores. Quem faz o orçamento da República acaba 

dominando mesmo a administração, sob vários aspectos. O orçamento é a tradução 

em números do plano de governo (SILVA, 2006, p.97).  

Embora a Constituição de 1937 tivesse determinado a inclusão do orçamento 

no DASP, essa inclusão foi lenta, porque havia naturalmente uma grande 

resistência, principalmente do Ministério da Fazenda, em entregar o orçamento da 

República, posto que sua elaboração desse um grande poder ao ministro.    

O grande papel desempenhado pelo DASP na transformação da mentalidade 

do serviço público foi: na melhoria do pessoal, na padronização e especificação do 

material, na racionalização da administração, no planejamento da construção dos 

edifícios públicos, na transformação radical introduzida no orçamento geral da 

República, permitindo um conhecimento bastante aprofundado do que se passava 

em todos os órgãos públicos, inclusive nos órgãos paraestatais e até nas autarquias, 

que eram igualmente sujeitas ao controle orçamentário do DASP.  

Graças à racionalização progressiva dos serviços; à melhoria da qualidade de 

pessoal e sua melhor instalação em edifícios adequados; à utilização controlada de 
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material, devidamente padronizado e especificado, foi possível fazer não só uma 

imensa economia nas despesas públicas, como dispor de recursos, resultantes da 

sobra do orçamento de custeio, para serem utilizados no plano de obras e 

equipamentos que o governo criou naquela época, não sujeito ao regime da 

anualidade orçamentária – o que é importante.  

Muitas providências foram tomadas, como: a classificação sistemática dos 

funcionários e demais empregados públicos, concursos de âmbito nacional para 

todas as carreiras, cargos e funções do serviço público federal. Mais de 200 mil 

pessoas foram submetidas aos concursos do DASP. Desde os cargos mais altos, 

com maiores exigências profissionais, como por exemplo, o de astrônomo, até os 

cargos mais modestos das repartições, como os de servente e contínuo, todos eram 

submetidos a concurso (SILVA, 2006, p.100).  

O DASP teve grande projeção na vida administrativa do país. Uma das razões 

é que, o Brasil foi pioneiro na implantação de um sistema de aperfeiçoamento de 

pessoal. O presidente Vargas decretou uma lei de aperfeiçoamento no exterior, dos 

funcionários públicos, dentro de um programa anualmente estabelecido e orientado 

pelo DASP, que tinha um delegado seu residindo no exterior para acompanhar os 

estudos de cada um desses funcionários, mantê-los lá estudando, ou mandá-los de 

volta quando eles não correspondessem aos fins desejados. Graças a isso, o DASP 

chegou a ter em seu quadro, um grande número de funcionários altamente 

qualificados, que acabaram depois indo servir ou em altas funções do governo ou 

nos organismos internacionais, principalmente nas Nações Unidas, onde havia um 

grande número de brasileiros, com uma nítida maioria de funcionários do DASP.  

2.1.4. Nova administração pública e gestão estratégica   

Com o passar dos anos a Administração Estratégica se tornou uma disciplina 

independente, e que, principalmente a partir dos anos 80, passa a produzir com 

mais intensidade suas próprias publicações no mundo científico, o que tem 

contribuído significativamente para uma melhor compreensão e utilização da visão 

estratégica no âmbito empresarial e público.  

Porém, sabe-se que até se tornar de fato uma área que adquiriu autonomia 

no campo da administração a sua trajetória foi marcada por debates, estudos e 

contribuições que permitiram reconhecer de fato o papel da estratégia como 
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aplicação prática nos resultados e como medida de desempenho por parte dos 

gestores nas organizações.  

Ao longo dos anos, muitos se debruçaram no estudo sobre estratégia como 

Alfred Chandler (1962), Igor Ansoff (1965), Michael Porter (1980), Henry Mintzberg 

(1888) entre outros. Porém, não se pode deixar de destacar a sua evolução histórica 

a partir das dez escolas de pensamento que analisaram e desenvolveram processos 

de formulação de estratégia.  

Conforme destaca Mintzberg et al. (2000, p.19): 

                                                                                          

Tais escolas surgiram em estágios diferentes do desenvolvimento da 
administração estratégica. Algumas já chegaram ao pico e declinaram, 
outras estão agora se desenvolvendo e outras permanecem pequenas, mas 
significativas em termos de publicação e de prática. 

                                   

Observa-se que com base na análise das escolas de pensamento foi possível 

identificar-se que as estratégias podem ser engenhosas, incrementais, diretivas e 

participativas, controladoras, delegadoras, visionárias e detalhadas.  

Pode-se dizer, também, que a estratégia é aprendizagem, é política, é visão, 

é consistência e ordem, reduz a ambigüidade da organização e, sobretudo facilita a 

ação administrativa.  

Deste modo, cabe demonstrar de forma esquemática as dez escolas 

destacando sua natureza e suas respectivas formulações de estratégias.               
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Quadro 1 – As escolas de pensamento e a formulação de estratégias 
apresentadas por cada escola   

NATUREZA ESCOLA ESTRATÉGIA 

Prescritiva  Design – surgiu nos anos 60 – apresenta 
estratégia com processo de desenho 
informal 

Formulação de estratégia como 
processo de concepção 

Prescritiva  Planejamento – nasceu nos anos 60 e 70, 
apresenta as necessidades do 
planejamento formal.  

Formulação de estratégia como 
processo formal 

Prescritiva Posicionamento – nasceu nos anos 80 
apresenta –se como posição no mercado 

Formulação de estratégia como 
processo analítico 

Descritiva  Empreendedora – espírito empreendedor, 
visão de um grande líder.  

Formulação de estratégia como 
processo visionário 

Descritiva Cognitiva – escola pequena utiliza-se da 
psicologia para entrar na mente do 
estrategista (percepção) 

Formulação de estratégia como 
processo mental 

Descritiva Aprendizado – define o quanto o mundo é 
complexo e as estratégias devem ser 
realizadas em passos curtos à medida que 
a organização se adapta ou aprende  

Formulação de estratégia como 
processo emergente 

Descritiva Poder – negociação dos grupos internos e 
com outras organizações   

Formulação de estratégia como 
processo de negociação 

Descritiva Cultural – enraizada na cultura da 
organização, como processo coletivo e 
cooperativo. 

Formulação de estratégia como 
processo coletivo 

Descritiva Ambiental – a iniciativa não se encontra no 
ambiente interno e sim no ambiente externo 

 

Formulação de estratégia como 
processo reativo 

Prescritiva e 

Descritiva 

Configuração – a prática e a mudança 
estratégica 

Formulação de estratégia como 
processo de transformação 

Fonte: Mintzberg, Henry (2000)    

Através da análise do quadro das escolas apresentadas, percebe–se que é 

possível visualizar três linhas básicas de formação da estratégia que são:   

a) a formação da estratégia como processo racional e formal;  

b) a formação da estratégia como processo negociado; e,  

c) a formação da estratégia como um processo em construção permanente.  

Nicolau (2001, p.08) ressalta que compreender os processos que dão origem 

às estratégias é tão importante quanto à compreensão das definições de estratégia, 

isto é, saber o real significado: 

A forma como surgem as estratégias e se implementam não é um processo 
idêntico em todas as organizações; resultam, antes de uma conjugação de 
fatores externos (características e condições do meio-ambiente) e de 
condições internas (dimensão, capacidades materiais, humanas e 
organizacionais) que configuram cada situação particular.  



27   

Figura 1 - Formação de estratégia como um processo racional 

                                                                                                       

                                                                                                                     

 

Fonte: Adaptado de Nicolau (2001)   

Este tipo de processo de formação de estratégia se desenvolve por meio de 

uma série de etapas seqüenciais, racionais e analíticas e envolve um conjunto de 

critérios objetivos baseados na racionalidade econômica para auxiliar os gestores na 

análise das alternativas estratégicas de tomada de decisões. Logo, a estratégia é 

construída com base na análise da variável econômica.   

Figura 2 - Formação de estratégia como um processo negociado         

                                                                                   

Fonte: Adaptado de Nicolau (2001).   

Aqui, o processo de formação de estratégias tem nos sistemas de valores 

internos e externos, no meio ambiente, e nas capacidades e recursos da 

organização, seus fatores determinantes e condicionantes para a escolha final. 

Destaca-se, também que neste processo a variável social e política, bem como os 

atores intervenientes são dimensões fundamentais no processo de escolha de 

estratégia.     
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Figura 3 - Formação de estratégia como um processo em construção 
permanente.           

                                           

Fonte: Rebelo e Erdmann (2004)    

A utilização deste processo da formação de estratégia em construção 

permanente ocorre pelo simples fato de que há situações em que o contexto 

ambiental e organizacional passa por diversas mudanças rápidas e inesperadas. 

Logo, o processo racional e o processo de negociação não conseguem oferecer 

condições para a formação de estratégias altamente eficazes, fazendo então, com 

que o processo vá se formando a partir de uma aprendizagem do meio ambiente, 

tanto pelas capacidades internas da organização como pela forma com qual se 

estabelece à relação entre esses dois eixos, (conforme a figura 3).    

Portanto, como ressalta Quinn (1997, p.21) a formulação de estratégia, para 

uma organização, é uma arte delicada que requer uma sutil e equilibrada 

combinação de visão, espírito empresarial e habilidade política.  

      Sendo assim, é necessário vislumbrar que as organizações que pretendam 

sobreviver e expandir-se no espaço sócio - econômico e político aonde atuam, 

devem fazer escolhas consistentes, precisas e flexíveis, dos fatores e orientações 

que farão com que o cliente, o usuário, opte por esta e não por aquela organização. 

Dizendo de outra forma, tais organizações devem adotar estratégias que as façam 

competir com forte probabilidade de sucesso no ambiente que estão inseridas, ou 

seja, a condição de sobrevivência e expansão está ligada à escolha de um 

direcionamento, daquilo que se convencionou chamar estratégias competitivas.      

Logo, é importante observar que a estratégia competitiva é o conjunto de 

         

AGENTE – capacidade de 
aprender e interpretar 

informações do ambiente interno 
e externo:
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planos, políticas, programas e ações desenvolvidas por uma empresa ou unidade de 

negócios para ampliar ou manter, de modo sustentável, suas vantagens competitivas 

frente aos concorrentes, ou seja, é a capacidade que a organização deve possuir 

para adequar as capacidades internas e as possibilidades externas.   

Como afirma Porter (1992, p.03), a busca constante de melhoria do processo 

e do produto não basta para assegurar competitividade e sobrevivência às 

empresas, faz-se necessário criar uma posição única e exclusiva, como forma de 

competir, proporcionando uma condição de destaque para essas empresas e as 

mesmas passam a se diferenciar das demais.  

Porém, ainda que se tenha desenvolvido uma consciência cada vez mais 

ampla da necessidade de modelos de gestão inovadora, a mudança neste sentido 

ainda não ocorreu, na prática, em grande parte das organizações, sobretudo no 

setor público. As estruturas organizacionais podem ser modificadas com o propósito 

de se facilitar à integração, aproveitar as potencialidades do capital intelectual e criar 

melhores oportunidades de aprendizagem, mas a burocracia e seu conseqüente 

apego ao controle, ainda se constitui num obstáculo a vencer, para que estratégias 

inovadoras possam de fato ser uma realidade.      

Percebe-se que os modelos tradicionais de gestão pautados em estruturas 

rígidas, centralizadoras e mecanicistas, mostraram-se ineficientes e incapazes de 

enfrentar ambientes competitivos cada vez mais hostis e instáveis, caracterizados 

pela incerteza e complexidade. Por suas características, o atual ambiente 

globalizado exige modelos de gestão mais flexíveis com efetiva capacidade de 

resposta às circunstâncias e demandas ambientais.    

Entretanto, as grandes e constantes transformações do mundo organizacional 

têm exigido das organizações inclusive as públicas uma postura mais ágil e 

competitiva, frente a uma concorrência globalizada e movida por novas tecnologias. 

Na tentativa de responder rapidamente às necessidades da era globalizada, as 

instituições vêm investindo em aspectos capazes de renovar os processos 

organizacionais como: flexibilidade, inovação, gestão mais eficaz e estratégias 

competitivas.  

Concomitantemente, a atitude de dirigentes em desenvolver novos modelos 

de gestão estratégica em instituições públicas denota a percepção de que o trato de 

questões estratégicas é cada vez mais importante nas organizações, sejam estas 

instituições privadas ou públicas, fazendo assim com que os dirigentes busquem 
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compreender o envio dos sinais gerados pelos concorrentes e pelos atores sociais 

como afirmam Heil, Day e Reibstein (1999, p.285), 

       

As ações estratégicas ou declarações públicas enviam sinais aos 
concorrentes. Entendendo como são gerados e interpretados esses sinais, 
os gerentes podem usá-los como parte integrante de suas estratégias 
competitivas. Pois saber ouvir os sinais dos concorrentes e interpretá-los 
corretamente é tão importante quando enviá-los com eficácia.  

    Existem, porém, diferenças substanciais nos contextos onde operam os 

setores públicos e privados gerando características distintas no processo de 

elaboração estratégica de cada um deles.   

A aplicação de modelos de gestão estratégica já consagrada no setor privado 

é algo problemático no setor público, em função de aspectos típicos de seu contexto 

que podem restringir a utilização desses modelos. Os aspectos inerentes ao 

contexto da esfera pública geram dificuldades tanto para o processo de gestão 

estratégica quanto para o comportamento gerencial que nas circunstâncias 

características da administração pública são tipicamente distintas do padrão mais 

ágil e desinibido do setor privado.  

Estudando essas características distintivas, Ring e Perry (1985, p.276) 

apresentam fatores estruturais que estão envolvidos no processo de gestão 

estratégica do setor público e que são diferentes dos existentes do setor privado.  

São eles:  

a) Aparato legal – no contexto do setor público, todas as ações são 

desenvolvidas debaixo de um conjunto de leis que disciplinam e regulam 

as atividades desse setor. Existe, por outro lado, uma divisão legal entre 

formuladores e executores das políticas públicas, o que não ocorre no 

setor privado onde o envolvimento ativo de todas as partes é tido como 

essencial para o resultado a ser alcançado, o que envolve planejadores e 

executores; 

b) Abertura ao ambiente externo – as organizações públicas sofrem muito 

mais influência do ambiente externo do que as empresas privadas. Em 

razão da participação democrática cada vez maior da sociedade civil, 

muitas das decisões estratégicas no âmbito público necessitam da 

realização das audiências públicas. Essa participação e interesse social 
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nas ações das organizações evidenciam claramente que a gestão pública 

atua sob o controle maior de stakeholders do que na área privada; 

c) Cultura organizacional – reflete cabalmente o conflito entre os ideais e 

perspectivas reformistas do serviço público e o sistema burocrático ainda 

dominante, que se entrechocam como força positiva e negativa 

respectivamente. Desta forma o setor público contém sistemas formais de 

controle sobre a conduta e atuação de seus gestores, além de valores que 

diferem do âmbito privado.     

Para garantirem sobrevivência e êxito neste contexto, as instituições sejam 

elas privadas ou públicas necessitam adotar uma postura capaz de satisfazer às 

crescentes demandas dos seus clientes, assim como às exigências ambientais, 

precisando, pois atuar estrategicamente.    

No processo de gestão estratégica das organizações públicas, o gestor 

público como ressaltam, ainda, Ring e Perry (1985, p.277), deve possuir habilidades 

específicas para enfrentar os obstáculos inerentes ao serviço público, conforme 

demonstra o quadro abaixo.     

Quadro 2 - Habilidades necessárias para o desempenho do gestor público no 
processo estratégico.  

HABILIDADES APLICAÇÃO 

1 – Manutenção da flexibilidade e 
adaptabilidade 

Sensibilidade para identificar as necessidades de ajuste na 
implementação das políticas públicas 

2 – Conciliação e mediação de 
interesses divergentes 

Habilidade para integrar diferentes pontos de vistas nos 
processos de tomada de decisões  

3 - Predomínios da influência sobre a 
autoridade 

Capacidade de exercer habilmente o poder de influência, 
pois muitos dos principais atores envolvidos no processo 
de gestão estratégica são externos à organização pública 

4 - Reduções das conseqüências 
negativas da descontinuidade 

O gestor público deve ter a capacidade de minimizar os 
efeitos negativos decorrentes do processo de 
descontinuidade 

Fonte: Ring e Perry (1985)   

Todavia, depois de três décadas em que o Estado cumpriu o papel de 

provedor da prosperidade econômica e social, adotando políticas econômicas de 

inspiração keynesiana, acompanhadas nos países desenvolvidos, da formação do 

Estado do Bem Estar e, nos países em desenvolvimento, de um Estado 

desenvolvimentista com razoável proteção social, esse padrão entrou em 

decadência. 
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A partir da crise econômica mundial da década de 70, a crise do Estado 

contemporâneo passou a se manifestar de forma clara em suas três dimensões: 

crise fiscal, crise de governabilidade e crise de governança.  

Com a queda no ritmo de crescimento econômico e o aprofundamento da 

recessão ao longo dos anos 80, a crise fiscal que já era evidente do lado da 

despesa, em decorrência de décadas de políticas públicas de bem estar social 

financiadas com fundos públicos, ganha contornos bem definidos do lado da receita, 

em função da queda da arrecadação tributária. Poucos recursos de um lado e muitos 

compromissos de outro evidenciaram a idéia de que as demandas sociais tinham se 

acumulado em um volume para o qual o modelo de provisão estatal de serviços 

públicos não oferecia mais capacidade de resposta.  

Na medida em que a capacidade política de governar caía em descrédito, a 

crise de governabilidade do Estado contemporâneo aumentava. Os aparelhos 

estatais organizados burocraticamente, não conseguiam implementar as decisões 

políticas tomadas pelos governos, mostrando-se incapazes de superar a situação de 

escassez e a ineficiência de sua própria organização.        

Como afirma Moscovici (1995, p.02):  

O modelo burocrático, em maior ou menor extensão, ainda vigora na 
maioria das organizações sociais. A tônica central da filosofia administrativa 
burocrática é no controle sobre as pessoas. A orientação burocrática 
caracteriza-se por uma visão mecânica, em que as pessoas são simples 
partes trocáveis para funcionamento contínuo e eficiente da máquina.  
A estrutura ou desenho organizacional desse modelo adota uma forma 
rígida, com cargos fixos e preestabelecidos.   

Já na década de 90, esta crise de governança cristaliza-se em três faces: 

uma financeira ligada ao déficit das contas públicas; outra, administrativa, decorrente 

da ineficiência do modelo burocrático de administrar às organizações públicas; e 

uma terceira estratégica correspondente ao modo inadequado de intervenção do 

Estado nas atividades sociais e econômicas.  

Não obstante, a execução de políticas públicas de saúde, de educação, de 

assistência e previdência social, de proteção ao meio ambiente, de combate ao 

desemprego e de apoio à cultura são atividades que ao mesmo tempo respondem a 

direitos sociais e produzem importantes externalidades positivas. Por essas razões 

deveriam ser de acesso universal. Ocorre que o mercado oferece esses serviços de 

forma incompleta, porque a iniciativa privada não consegue otimizar seus ganhos, 
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atendendo a totalidade da demanda da sociedade. Em razão das falhas de mercado, 

de um lado, e da importância política e econômica dessas atividades para o conjunto 

da sociedade, do outro, o Estado tem que entrar na provisão desses serviços. 

Entretanto, desde a crise do Estado contemporâneo, sobretudo nos aspectos fiscal e 

da ineficiência das organizações burocráticas públicas, levou os governos a rever as 

políticas de bem estar, o que resultou na maior precarização ainda dos serviços 

sociais.  

O esforço de superação da crise do Estado vem se traduzindo, quando se 

trata de rever a forma de intervenção do Estado no desenvolvimento social, na 

redefinição do modo de financiamento e da maneira de organizar 

administrativamente a execução das políticas públicas sociais, de modo a garantir 

efetividade na resposta às demandas sociais e maior eficiência na produção dos 

serviços.   

Ao examinarmos as alternativas que se apresentam para reordenar a 

intervenção estatal, destacamos duas dimensões estratégicas possíveis de 

reorganizar a provisão de serviços e atividades que envolvam externalidades 

positivas importantes e assegurem a preservação dos diretos sociais. De um lado, 

as propostas de reforma e reconstrução do Estado, que mesmo reconhecendo a 

necessidade de rever o tamanho e o papel do Estado, não abrem mão de assegurar 

direitos sociais e bens públicos, enfatizando suas funções de regulação e 

financiamento. De outro lado, a emergência de organizações públicas não - estatais 

como alternativas viáveis para um novo modo de prover os serviços públicos.  

È possível, assim, vislumbrar uma convergência entre a tendência 

espontânea da sociedade em se auto-organizar para prestar os serviços sociais que 

lhe faltam e a proposta de publicização, que vem surgindo pelo lado do Estado, a 

qual se refere à produção não estatal de bens e serviços públicos, por entidades do 

terceiro setor. É, portanto, a forma pela qual, atividades não exclusivas do Estado 

são transferidas para organizações não estatais, sem implicar em privatização. Esta 

convergência traria benefícios adicionais para questões específicas de cada lado. 

Para o Estado, representaria a possibilidade de equacionar o problema da crise de 

governança e a oportunidade de criar um ambiente competitivo na prestação de 

serviços públicos, evitando dessa forma a armadilha do monopólio e, para a 

sociedade civil organizada, seria a chance de avançar na participação pública e no 

controle social. 
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Assim, a tese do paradigma pós-burocrático, na prática denominada também 

de gerencialismo, propõe-se a encontrar respostas para os problemas da provisão 

de serviços públicos, e em particular dos serviços sociais, a partir de mudanças na 

organização e no funcionamento do aparelho burocrático do Estado.   

No comentário de Abrucio (1997, n.10), verifica-se que:   

Embora tenha surgido em governos de cunho neoliberal (Thatcher e 
Reagan), o modelo gerencial e o debate em torno dele não podem ser 
circunscritos apenas a este contexto. O modelo gerencial e suas aplicações 
foram e estão sendo discutidos em toda parte. Modelos de avaliação de 
desempenho, novas formas de controlar o orçamento e serviços públicos 
direcionados às preferências dos consumidores, métodos típicos do 
managerialism são hoje parâmetros fundamentais, a partir dos quais 
diversos países, de acordo com as condições locais, modificam as antigas 
estruturas administrativas.   

   

Com base em tais afirmações, percebe-se a existência de três eixos de 

mudança da estratégia reformadora: o primeiro gira em torno de novas práticas e 

estruturas voltadas para a eficiência, a eficácia, a produtividade e a redução de 

custos tendo, como requisito, o rompimento com as regras e procedimentos 

uniformes e gerais do modo burocrático de administrar e adoção de práticas 

gerenciais da esfera privada. Um segundo eixo se assenta sobre a redefinição dos 

objetivos das organizações estatais, a qual procura quebrar a noção de que o 

principal compromisso dessas organizações é com o estrito cumprimento de normas, 

e que a partir dele devem ser avaliadas. Em seu lugar coloca a avaliação de 

resultados medida em valor para o usuário, como critério de bom desempenho a ser 

perseguido. Um terceiro eixo separa a formulação de políticas da provisão dos 

serviços ou da execução de programas como condição para criar um espaço de 

concorrência e relações contratuais entre os financiadores, os consumidores e os 

provedores de serviços.  

Assim, a reforma gerencialista propõe como estratégia para descentralizar 

serviços públicos, mantendo a responsabilidade financeira e regulatória do Estado, a 

criação de novos tipos de organizações, que vêem recebendo nomes variados 

dependendo da finalidade a que se destinam: agência autônoma, organização 

social, agência executiva, fundação de serviços públicos, agência pública, etc.  

O aspecto comum a todas essas designações é de organização não – estatal, 

nem privada, sem fins lucrativos, cuja finalidade é de executar serviços de interesse 

público de natureza concorrencial, com financiamento público e métodos de 
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funcionamento do setor privado, submetidas a triplo controle: estatal, social e de 

mercado.  

Enquanto a crise do Estado repercutia nas organizações burocráticas estatais 

na forma de crise de governança, e se traduzia em termos práticos na incapacidade 

crescente de prestação de serviços essenciais demandados pela população, crescia 

a importância das organizações não governamentais, tanto na provisão como no 

controle social sobre a ação governamental.  

No mesmo passo a democratização crescente da sociedade civil dos países 

emergentes fez com que surgisse e se consolidasse uma nova esfera de relações 

que contendo uma grande diversidade de atores, rompe com a dicotomia teórica e 

prática, formada pelo Estado de um lado e o mercado do outro. Da sociedade civil, 

emergiram novas formas de organização social que, passando ao largo da forma 

estatal e da iniciativa privada voltaram-se para os problemas das demandas sociais 

diretamente no espaço público em que elas se formam. Diversidade e inovação são 

as marcas desta nova esfera de relações societárias.   

Segundo Portantiero (1988), o espaço público democrático é geneticamente 

plural. Nele as formas de gestão diversificam-se em autogestão, co-gestão e 

cooperativização. As formas de tomada de decisões multiplicam-se: socializadas, 

descentralizadas e autonomizadas. A gerência apresenta-se então em formas 

variadas: desburocratizada, transparente e participativa.  

Este conjunto de associações e organizações recebe uma variedade de 

nomes e de definições tais como: terceiro setor, setor não-governamental, setor sem 

fins lucrativos.  

Bresser Pereira (2001) o define como setor público não-estatal, formado, 

portanto, por organizações públicas não estatais (OPNE) assim caracterizadas pelo 

fato de que o motor de suas ações é o interesse público e são não - estatais porque 

não fazem parte do aparelho burocrático do Estado. Ele distingue também três tipos 

de OPNEs:  

a) As organizações de auto – ajuda; 

b) As organizações não – governamentais; e, 

c) As fundações de serviço público desestatizadas.   

As primeiras são organizações comunitárias, baseadas no trabalho voluntário, 

de ação direta sobre as demandas e carências populares. As conhecidas como 
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ONGs apresentam um grau de organização mais permanente e elaborado, 

acrescentando as funções de interlocução e de organização política da população, 

além de incluírem a prestação de serviços sociais.  

As fundações desestatizadas fazem parte da estratégia de descentralização 

administrativa das recentes reformas encaminhadas pelos governos que adotaram a 

via reformadora.  

Fernandes (1994, p.12), por sua vez, define o terceiro setor como àquele em 

que agentes da própria sociedade objetivam a produção de bens públicos e 

classifica as organizações desse setor em três grandes grupos:  

a) As formas tradicionais de ajuda mútua, de caráter marcadamente 

assistencial; 

b) Os movimentos sociais e associações civis dedicados ao trabalho de base, 

feito junto às comunidades, a partir de problemas sociais que afetam o 

cotidiano dos cidadãos; e, 

c) As ONGs que são a expressão mais apurada do setor privado com 

funções públicas dedicadas a desenhar estratégias e políticas para 

atender demandas sócio-culturais, que não são satisfeitas nem pelo 

mercado, e nem pelo Estado.           

Como assegura, também, Fernandes (1994, p.14) as ONGs tornaram-se um 

fenômeno massivo no continente, a partir da década de 1970 e cerca de 70% 

surgiram depois de1975.     

A emergência das organizações públicas não–estatais, combinada com a 

necessidade de revisão do papel de atuação do Estado, oferece a oportunidade de 

uma ampla experiência inovadora no relacionamento entre o Estado e a sociedade 

civil em termos da provisão de serviços públicos sociais através da estratégia de um 

aprofundamento da publicização.  

Em relação, portanto, a esse novo papel do Estado, este ensaio constata que 

para o atendimento das suas finalidades estatais colocam-se alguns desafios 

importantes. O primeiro deles é que o processo de descentralização somente pode 

ser responsabilidade do próprio Estado, que por isso terá de assumir totalmente 

suas conseqüências, sendo que o mais importante refere-se ao financiamento e a 

regulação das atividades descentralizadas. O segundo desafio refere-se ao 
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conteúdo dessa descentralização sobre o qual não pode restar nenhuma dúvida sob 

pena de fracasso.   

Caso se entenda que a melhor opção política para a descentralização 

administrativa deva ser através do terceiro setor, esta parceria terá de se expressar 

em algo mais do que as simples relações contratuais. Assim sendo, o terceiro setor 

deve ser tratado como prioridade de governo como instituição co-responsável pelo 

avanço social e não apenas como um parceiro (eventual) de segunda classe, 

destinado a tarefas complementares e menos nobres. Isto significa um tratamento 

institucional; financiamento e regulação do próprio setor, além do financiamento e 

regulação também das atividades que ele deverá exercer.   

Desta forma, a construção de esfera pública não governamental que venha 

atuar em simetria com Estado e o mercado, como possível solução duradoura e 

democrática para produção de bens e serviços sociais, através de organizações não 

estatais será, um dos principais desafios do ponto de vista teórico e prático, para os 

atores sociais envolvidos com questões de gestão pública, pois, assim se está 

enquanto Estado e sociedade, adotando, de fato, o modelo Administração Pública 

Gerencial conforme demonstra o quadro:  

Quadro 3 - Diferenças entre a administração pública burocrática e 

administração gerencial.  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

BUROCRÁTICA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL 

 

1. Concentra-se no processo.  
2. È auto-referente. 
3. Definição de procedimentos para 
contratação de pessoal; compra de bens e 
serviços. 
4. Satisfazer as demandas dos cidadãos.  
5. Controle de procedimentos.   

1. Orienta-se para resultados. 
2. Orientada para o cidadão. 
3. Combate o nepotismo e corrupção. 
4. Não adota procedimentos rígidos. 
5. Definição de indicadores de desempenho na 
utilização de contratos de gestão  

Fonte: adaptado do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, (1996)     

Cabe, portanto, compreender, que o Estado contemporâneo brasileiro ao 

adotar uma postura gerencial engajada na construção efetiva de uma Nova 

Administração Pública New Public Management passa a ter como características a 

orientação para resultados e para o cidadão; o combate ao nepotismo e à corrupção; 

a definição de indicadores de desempenho na utilização de contratos de gestão 
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precisa urgentemente desmistificar a visão que durante décadas alguns 

especialistas mencionaram em suas obras de que pensamento estratégico ou 

administração estratégica só é possível na esfera privada, pelos seguintes fatos:  

1. O monopólio do setor público (falta de concorrência); 

2. Organizações públicas vistas como burocracias resistentes às mudanças; 

e, 

3. Demandas incompatíveis dos serviços públicos, e freqüentemente, 

problemas insolúveis. 

É preciso, urgentemente, reconhecer, que guiado o Estado brasileiro por uma 

visão moderna cujas principais funções do poder público são a formulação das 

políticas públicas, a coordenação de execução e a regulação dos serviços públicos 

essenciais para garantir uma gestão pública ágil, eficiente e eficaz; é necessário que 

a esfera pública reconheça a importância da administração e adote as seguintes 

ações estratégicas que oportunizam:  

 

Estimular a organização e iniciativas da sociedade para a resolução 

autônoma de seus problemas, apoiando-a quando necessário, e 

encarando o terceiro setor e o setor de serviços como parceiros do 

Governo no que respeita à prestação de serviços públicos; 

 

Modernizar e flexibilizar os sistemas gerenciais, aperfeiçoando os 

métodos e processo de trabalho e intensificando o uso da tecnologia da 

informação; 

 

Descentralizar a execução de políticas e serviços públicos, 

aproximando as decisões dos locais onde se realizam as ações e se 

criam seus efeitos mais diretos; 

 

Monitorar e avaliar continuamente os efeitos produzidos pelas 

mudanças sobre a eficácia e efetividade das políticas públicas; 

 

Exigir transparência nas decisões e práticas das estruturas, 

estimulando e exigindo o controle social como meio externo de controle 

e regulação do desempenho do Governo; e, 
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Liberar o chefe do executivo estadual, municipal e federal para as 

funções políticas e estratégicas, reservando-se a especialistas setoriais 

a execução dos diversos planos e programas públicos.   

Logo, percebe-se que estratégias, ou melhor, dizendo, gestão estratégica é 

algo importantíssimo para a administração publica; porém, caberá ao agente público 

ter em mente que existem alguns modelos estratégicos que podem ser adotados 

com muita eficácia na esfera pública, mas também necessitarão de servidores 

públicos aptos para sua real implantação, conforme demonstra o quadro do modelo 

de gestão por competências.    

Figura 4 - Modelo de gestão por competências 

 

Fonte: Guimarães et. al (2001)   

Contata-se que modernização do serviço público é uma necessidade 

econômica decorrente das pressões da concorrência internacional, que impõe, ao 

mesmo tempo, uma necessidade de transparência e de revalorização do papel do 

próprio serviço junto aos usuários e aos cidadãos fazendo assim com que a gestão 

estratégica auxilie fundamentalmente na tentativa de responder questões como:  
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O Estado deve atuar diretamente, com seus ministérios e 

equipamentos ou deve fazê-lo, também, através de organizações 

privadas, contratadas ou subvencionadas? e,   

 
O Estado deve adotar apenas parâmetros aceitos internacionalmente, 

ou precisa estar atento somente às circunstâncias nacionais?     

Diante do exposto, gestão estratégica passa a contribuir ao grande desafio de 

romper com a fase do “como fazer” para “o que fazer”.    

2.2. MODELOS DE REFERÊNCIA DE ESCOLAS DE GOVERNO: O FRANCÊS E O 

AMERICANO  

A École Nationale d'Administration - ENA foi criada em 1945, no contexto do 

pós-guerra, pelo general De Gaulle, com o objetivo de modernizar a estrutura 

administrativa da França e criar uma elite administrativa identificada com o Estado 

francês. Acreditava-se durante a ocupação da França pelos alemães, que os altos 

escalões administrativos não teriam demonstrado suficiente esprit de corps e de 

resistance, aderindo muito rapidamente ao governo de Vichy. 

A ENA surgiu acoplada a uma carreira genérica, propiciando aos altos 

servidores civis, a mesma formação de excelência, qualquer que fosse o lugar a que 

se destinassem dentro da máquina burocrática. 

De acordo com Petrucci et al (1995, p.11), seus cursos de formação são 

voltados a uma clientela interna, isto é, composta de indivíduos que já estejam em 

exercício de função pública, como também a uma clientela externa, integrada por 

aqueles que se encontram fora da máquina burocrática. Os candidatos de ambas as 

clientelas submetem-se a rigorosos exames de seleção, não sem antes passar por 

um eficiente sistema preparatório disponibilizado por diversas instituições, entre as 

quais se destacam o Centre de Formation Professionnelle Permanente - CFPP 

(exclusivamente para a clientela Interna) e o Institut de Solenes Politiques – 

Sciences Po (principalmente para a clientela externa). 

O currículo de tais cursos dedica grande importância ao estágio, que ocupa 

os alunos por todo o primeiro ano do curso: seis meses em instituições públicas 

(geralmente um Comissariado da República, em função de assessoramento) e seis 
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meses em empresas privadas. Na primeira fase do estagio, os alunos dedicam-se à 

aprendizagem do, por assim dizer, ofício de burocrata, aí incluídas as normas de 

comportamento e a obediência à hierarquia. O estágio no setor privado pretende 

enfatizar os princípios da eficiência e da criatividade. O segundo e último ano de 

curso é reservado à teoria e à prática administrativas, a partir de dois troncos 

básicos - economia e administração - incluindo também redação de textos jurídicos,  

gestão, informática e técnicas quantitativas. Para além desses troncos básicos, 

prevê-se ainda o treinamento dos alunos em questões sociais e internacionais. 

Para Petrucci et al (1995, p.12) o corpo docente dos cursos oferecidos pela 

ENA é recrutado na máquina burocrática, entre aqueles que desfrutam de maior 

familiaridade com sua operação e funcionamento. Seu perfil é, portanto, 

eminentemente prático, a maioria dos professores sendo constituída de enarcas 

(como são chamados os egressos da ENA).  

Ao final do curso, os alunos são submetidos a exames tão ou mais rigorosos 

do que os de entrada. A classificação obtida é essencial, determinando a alocação 

automática dos egressos no serviço público e trinta anos de sua carreira: em termos 

de remuneração, prestígio e rapidez de promoção. As carreiras mais prestigiosas 

são a do Conseil d'État, a do Cour des Comptes e a d'Inspection des Finances. Vale 

observar que esse sistema de alocação do egresso determina intensa competição 

entre os alunos, os quais se preparam permanentes e continuamente, ao longo dos 

dois anos de curso, para os grandes exames finais. O princípio da separação entre 

formação e avaliação, que deve ser sempre externa, é rigorosamente obedecido, 

assim exigido pelos próprios alunos1. Estes acabam por desenvolver estratégias 

individuais e coletivas em função da classificação final, como, por exemplo, o 

absenteísmo relativamente grande em atividades que não são avaliadas como 

essenciais para um bom resultado nos exames ou a concentração de esforços no 

final das atividades curriculares.  

Nos Estados Unidos, as escolas de governo nascem dentro das 

Universidades. Diferentemente da França nenhuma escola tem o monopólio da 

formação de quadros para a burocracia. Ao contrário, assinala-se, naquele país, um 

grande número de escolas e de programas de pós-graduação voltados para esse 

objetivo, havendo uma significativa diversidade de currículos. Mesmo assim, é 

possível agrupar essas iniciativas em dois grandes grupos. No primeiro, estão as 

escolas e programas da linha, por assim dizer, tradicional, como a Maxwell School, 
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dedicada à administração pública, e que se concentra em técnicas de 

gerenciamento e análises organizacionais, numa concepção estreita de gestão 

pública. No segundo grupo, estão as escolas e os programas de pós-graduação que 

enfatizam a política pública e a análise de política (policy analysis).  

Esse segundo grupo de escolas surge no final dos anos 60, a partir da 

formação do campo de política pública2. Pode-se identificar a origem desse novo 

campo em função dos recorrentes fracassos do governo em resolver os problemas 

por ele enfrentados, especialmente no campo das políticas sociais, com os 

tradicionais instrumentos da administração pública. Dessa forma, os tomadores de 

decisão passam a valer-se de outras áreas do conhecimento, como a economia, a 

sociologia, a ciência política, a engenharia de sistemas etc. Pesquisadores e 

professores da área acadêmica começam a concentrar-se no estudo de questões 

relacionadas à política governamental. Surgem os primeiros periódicos 

especializados no assunto, ao mesmo tempo em que surgem, nas universidades, os 

primeiros cursos de pós-graduação e as escolas de governo. O campo de políticas 

públicas vai assim se formando3. 

No final dos anos 60, já se conta com cerca de quinze Escolas de Assuntos 

Públicos (Schools of Public Affairs), além de diversos programas de pós-graduação 

em políticas públicas, em Estudos de Política (Policy Studies) e em Estudos de 

Política Pública (Public Policy Studies). Limitações de tempo e de espaço impedem 

que se percorram os diferentes tipos de instituições americanas dedicadas ao 

assunto. Simplificadamente, contudo, podem-se distinguir duas correntes 

estruturadoras destes programas:  

a) a corrente inspirada na microeconomia, na teoria dos jogos, nos modelos 

racionais de eficácia e eficiência, na ênfase em técnicas quantitativas e estatísticas 

para a tomada de decisão, com pouca atenção à factibilidade política das 

alternativas de política escolhidas; e  

b) a corrente derivada da ciência política, enfatizando a teoria organizacional, 

a natureza do poder, sua fragmentação processos políticos (politics).  

No entanto, se a perspectiva racional-quantitativa predominou no início, pode-

se dizer que, vinte anos depois, os programas de políticas públicas apresentam-se 
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equilibrados quanto às duas correntes estruturadoras Indicadas.  

De acordo com Petrucci (1995, p.14), apesar da diversidade de programas, 

pode-se afirmar que, hoje, a maioria dos programas de políticas públicas e das 

escolas de governo constitui-se em mestrados de dois anos de duração, com 

conteúdo multidisciplinar e estágio obrigatório durante o verão, entre o primeiro e o 

segundo ano de curso. Alguns oferecem curso de doutorado para poucos e 

rigorosamente selecionados candidatos destinados à atividade acadêmica (ensino e 

pesquisa). A maioria prepara os alunos para instituições governamentais 

domésticas, embora alguns programas dirijam seus graduados para a área 

internacional ou para instituições privadas. Seu currículo multidisciplinar compõe-se 

geralmente de um corpo básico de disciplinas obrigatórias que combinam métodos 

quantitativos técnicas financeiras, orçamentárias e administrativas com policy 

analysis, economia, ciência política e estudos organizacionais. Alguns programas 

incluem a dimensão moral e ética na formação do analista de política (policy 

analysis). Todos se constituem, portanto, num misto de provisão de técnicas e 

instrumentos analítico-quantitativos de gerenciamento e decisão com o 

conhecimento sobre as questões e processos da política pública. O curso básico 

curricular obrigatório combina-se com a concentração em uma ou duas áreas 

específicas de política (energia, política industrial, nutrição, habitação etc.). O 

estágio, geralmente é de iniciativa individual dos alunos, embora os programas e 

escolas forneçam cadastros de instituições que os acolhem regularmente. Se eles 

demonstrarem bom desempenho, já saem das universidades, empregados. 

A alocação dos graduados, diferentemente do modelo francês, dá-se, assim, 

pelo mercado. Dessa forma, uma preocupação básica dos diretores e reitores dos 

programas, escolas e universidades prendem-se em quantos de seus graduados são 

rapidamente empregados e com que nível salarial. Quanto melhor são esses 

indicadores, maior número de alunos a instituição atrai. Portanto, essas instituições 

submetem-se também a uma competição de mercado, procurando, cada uma delas, 

tomar-se melhor e mais eficiente no que se refere à sua missão comum: formar 

analistas de políticas governamentais. O analista de política (policy analyst), que 

pratica a policy analysis4, pode assim ser descrito: 

a) é o profissional que fornece informações e assessora os tomadores de 

decisão na escolha entre as diversas alternativas de soluções para o problema 



44  

enfrentado pelo governo; 

b) ele serve de intermediador entre as diversas competências, sendo capaz 

de dialogar (buscar informações e interpretá-las) com especialistas de diversas 

áreas, sem necessariamente ser um especialista ele mesmo; 

c) ele é capaz de identificar problemas, intermediar soluções e coordenar a 

implementação da solução selecionada; 

d) ele pode estar empregado dentro ou fora do governo; e 

e) ele tem clientes definidos, que podem estar dentro ou fora do governo. 

O analista de política tem como visto, uma formação multidisciplinar e 

abrangente, que, em geral, combina com uma formação especializada em alguma 

área de policy. O generalista egresso da ENA francesa tem também, como indicado, 

uma formação abrangente, mas, diferentemente dos graduados americanos, a 

ênfase de sua formação está nas técnicas e procedimentos burocráticos, ignorando 

a policy e seus processos, assim como a dimensão política a eles associada. Assim, 

tem-se, de um lado, o perfil generalista dos enarcas e, do outro, um perfil, por assim 

dizer, híbrido, dos analistas de política americanos.  

Segue-se quadro comparativo das principais características dos modelos 

americano e francês de escola de governo. Na impossibilidade de fazer referência à 

grande diversidade de programas, instituições e escolas americanas dedicadas à 

formação de profissionais para as atividades governamentais, como parâmetro de 

comparação foi escolhido, uma das escolas de governo mais típicas e prestigiosas 

dos Estados Unidos: a John Kennedy School of Government.             
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QUADRO I - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA ÉCOLE NATIONALE 
D'ADMINISTRATION (ENA) E DA JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF 

GOVERNMENT (JFK)  
ENA JFK 

SISTEMA PREPARATÓRIO Sistema especial: 

- Science Po - clientela interna e externa (2 a 4 

anos de curso, sendo 1 ou 2 diretamente voltados 

para os exames da ENA) 

- CFPP – clientela interna 

Nenhuma especialidade 

SELEÇÃO Exame Através de application para a escola, 
como ocorre com qualquer programa 
de pós-graduação do sistema 
universitário americano. 

AMBIENTE INSTITUCIONAL

 

Fora do sistema universitário Dentro do sistema universitário 

CORPO DOCENTE 

 

Perfil 

Não permanente (recrutado da máquina estatal, a 

maioria de enarcas) 

 

Grande familiaridade com a máquina, com a 

sua operação e funcionamento: práticos. 

Permanente (75% recrutados do 

sistema universitário – excelência 

acadêmica-; 25% recrutados do 

governo, setor privado, firmas de 

consultoria, thinking tanks, como a 

Rand Corporation - mestres e 

doutores que se movimentem ao 

longo do sistema) 

 

Acadêmicos tradicionais (75%) e 

práticos (25%). Acredita-se que uma 

sólida formação teórica e forte 

capacidade de abstração preparam 

melhor para a aplicação prática. 

CURRÍCULO 

 

Estudo 

Estágio 

Redação de textos jurídicos, questões 

internacionais, economia, gestão, 

microinformática, técnica quantitativas, expressão 

oral e negociação, questões sociais e seminários 

sobre questões relevantes da administração 

pública. 

 

Grande importância no currículo: 6 meses em 

instituições públicas e 6 em instituições privadas; 

alocadas pela Diretoria de Estágio e por ela 

avaliadas. 

Ética, análise política (policy analysis) 

análise decisória, estudos de caso, 

políticas setoriais, métodos 

quantitativos, microeconomia, 

estatística, estratégia organizacional, 

gerenciamento* 

 Pouca importância no currículo; os 

próprios alunos procuram as 

instituições (públicas e privadas) para 

estagiar (mantidas em cadastro pela 

Escola), durante as férias de verão. 

DURAÇÃO 2 anos  2 anos (título: Master in Public Policy) 

EGRESSO 

• Perfil 

• Alocação 

• servidor público de alto nível, generalista,

 

destinado a ocupar cargo de direção em carreiras 

específicas (chamadas enarcas) 

 

Alocação automática por classificação, no 

serviço público (as carreiras mais prestigiadas são 

a do Conseil d’État, a do Cour dês Comptes e a 

• analistas de política (policy analysts): 

combinam uma formação generalista 

com uma especialização em alguma 

área de policy 

 Governo, firmas de consultoria, ou 

mesmo universidades; alocação pelo 
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d’Inspetion dês Finances, além da diplomacia e do 

corpo de prefeitos) 

mercado. 

* Note a ausência do ensino de direito, previsto, por exemplo, no currículo do programa de Berkeley, 
no curso Law in Public.  
Fonte: Petrucci et al (1995)  

Valem, ainda, algumas observações de caráter geral com relação aos dois 

modelos analisados. Chama imediatamente a atenção do observador externo o 

grande elitismo do sistema francês. Conforme Santos e Brito (1995, p.16), a ENA é 

uma das Grandes Écoles que preparam a elite francesa. Se for verdade que os 

ocupantes dos mais altos escalões da administração pública são recrutados por 

critérios políticos, é, por outro lado, impensável um presidente ou primeiro-ministro 

francês que não seja egresso de uma Grande École5. O sistema americano, por sua 

vez, oferece maior abertura. Ser egresso de uma universidade da Ivy League ajuda, 

mas não é condição necessária para galgar altos escalões da administração pública 

e, muito menos para tornar-se presidente dos Estados Unidos. 

Para Santos e Brito (1995, p.17), contudo, se por um lado, o sistema francês 

de seleção e formação dos servidores civis é visto como elitista e rígido (funcionários 

divididos em categorias D, C, B, A e, por assim dizer, A+ (enarcas), cuja mobilidade 

vertical requer rigorosos exames), por outro, ele corrige o uso clientelista da 

administração pública, prepara competências e evita descontinuidades 

administrativas em transições políticas. Além disso, se a rigidez vertical do sistema 

francês é um fato, a concepção generalista dos seus currículos de formação garante 

mobilidade horizontal, pelo menos entre os funcionários dos mais altos estratos, na 

medida em que permite certa circulação desses funcionários entre os ministérios, 

mesmo entre as carreiras de maior prestígio. A formação generalista evita, assim, o 

estancamento entre os ministérios e a formação de castas profissionais, que tantos 

problemas trouxeram à criação, no Brasil, da carreira de Especialista em Políticas 

Públicas e Gestão Governamental. Além do mais, se a escolha política dos 

ocupantes dos mais altos escalões tem sido objeto de entrada interna ao próprio 

sistema francês, por ser prática cada vez mais freqüente, não se pode deixar de 

reconhecer que essa prática, na dosagem certa, garante flexibilidade do sistema, por 

submetê-lo aos critérios dos representantes políticos legitimamente eleitos na 

escolha de seu entourage.  

2.3. ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DE ESCOLAS DE GOVERNO NO BRASIL 
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O termo “escola de governo” admite várias definições, pois vêm sendo usadas 

indistintamente por organizações públicas, privadas ou não governamentais 

destinadas à formação de quadros, reciclagem de funcionários ou ainda fóruns de 

debate, especialmente para os poderes, Executivo e Legislativo, nas três esferas de 

governo. Assim, o termo abriga usualmente instituições muito diversas; entre as 

quais se podem identificar pelo menos as seguintes:   

universidades com cursos de graduação e pós-graduação - os 

egressos buscam, por conta própria, sua colocação no mercado de trabalho público 

ou privado;  

instituições estatais ou fortemente financiadas pelo Estado voltadas 

à seleção e formação inicial de quadros e/ou reciclagem de funcionários;  

instituições que fornecem cursos de especialização, mediante 

pagamento, ou mesmo ciclo de atualização e debate para candidatos e quadros 

políticos.   

Dentro dessa diversidade de concepções se destacará, a seguir, algumas 

experiências nacionais que merecem registro:  

2.3.1 – Escola Nacional de Administração Pública – ENAP/Brasil  

Origens: a inspiração francesa   

De acordo com Santos et al (1995, p.93), a ENAP foi criada em 1986, como 

uma Diretoria, dentro de uma instituição já existente – a FUNCEP, organização de 

estatuto privado sem fins lucrativos, financiada pelo Governo Federal, criada em 

1980 e, dedicada ao treinamento de servidores públicos federal. Em 1990, a 

instituição se torna uma fundação pública e passa a se chamar ENAP. 

A ENA – École Nationale d’Administration foi claramente à referência para a 

criação da ENAP em 1986. Tendo por base um relatório de 1982 (Relatório 

Rouanet), que estudou os modelos, francês e alemão, a ENAP é criada com a 

missão de preparar quadros de nível superior, tendo por modelo a ENA francesa. 

Durante seus primeiros 3 ou 4 anos, a ENAP recebeu regularmente consultoria de 
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diretores da ENA: “vale observar que a ENA velava, por assim dizer, para que sua 

congênere brasileira se afastasse o mínimo possível do modelo francês” (ENAP, 

1995). 

É importante salientar que a visão predominante, quando da criação da ENAP 

em 1986, via a constituição de corpos permanentes de carreira como a principal 

estratégia de modernização ou reforma do setor público. No contexto de 

redemocratização do país, após mais de duas décadas de ditadura militar, a 

transição democrática no Brasil conviveu com o retorno do clientelismo e com 

expressões de populismo; assim, no cenário que marcou os preparativos para a 

Assembléia Constituinte de 1987-88, imperou a desconfiança generalizada nos 

administradores públicos e a visão de que “face à inoperância do setor público, é 

necessário mais burocracia” (Pacheco, 1999, p.97). 

Este foi o sentido dado à profissionalização do setor público, o que 

representou, concretamente, um retorno à agenda dos anos 1930 e à primeira 

tentativa de criação de uma burocracia profissional e permanente. No caso do Brasil, 

pode-se claramente falar de um “retorno” ou “retrocesso”, posto que, a administração 

pública brasileira havia experimentado uma orientação para a flexibilização a partir 

da reforma administrativa de 1967 (o decreto-lei nº. 200), que vigorou durante os 

anos 70 e a primeira metade dos 80. 

Poder-se-ia dizer que a segunda metade dos anos 80 representou, portanto, 

para a agenda de reformas da administração pública, um grande retrocesso. 

Referindo-se ao capítulo da administração pública na Constituição (do Brasil) de 

1988, Bresser Pereira (1996, p.07) afirma que:  

Os constituintes e, mais amplamente, a sociedade brasileira revelou nesse 
momento uma incrível falta de capacidade de ver o novo. Percebeu apenas, 
que a administração burocrática clássica, que começara a ser implantada no 
país, nos anos 30, não havia sido plenamente instaurada e decidiram 
completar a revolução burocrática antes de pensar nos princípios da 
moderna administração pública.   

Dois conflitos iniciais: Escola de governo x universidades; Formação x 

Capacitação.  

Quando da criação da ENAP- Brasil houve conflito com universidades, que 

não concordavam com a criação de escolas de governo fora do sistema universitário 
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(ENAP, 1995). De fato, o projeto adotado para a ENAP visava se contrapor às 

universidades, pois considerava que a formação de quadros para o Estado só podia 

ser realizada por uma instituição que tivesse essas finalidades específicas, situadas 

dentro do aparelho do Estado, tendo por base a visão de que as universidades não 

cumpriram este papel. Este aspecto demonstra mais uma vez a inspiração francesa 

que orientou a criação da ENAP. 

A decisão de criar a ENAP como uma diretoria (“um enclave” – ENAP, 1995) 

dentro de outra instituição pré-existente voltada ao treinamento de servidores de 

níveis operacional e intermediário, trouxe problemas de cultura organizacional que 

persistiram até os anos 90: uma grande dicotomia entre formação (de quadros de 

alto nível) e treinamento ou capacitação (de servidores menos qualificados). Outro 

problema decorreu da estratégia de contratação de equipe externa para a Diretoria 

ENAP (profissionais de ciências humanas com mestrado), o que contribuiu para o 

clima de “duas culturas” e o elitismo da ENAP. 

Estes dois conflitos vão marcar a evolução da ENAP. A oposição entre 

formação e capacitação acabou levando ao desprestígio das atividades de 

capacitação e mesmo ao imobilismo institucional quando, na primeira metade dos 

anos 90, o Governo Federal deixou de realizar concursos de ingresso para o setor 

público. Além disso, disseminou-se um clima organizacional pautado em duas 

culturas distintas, uma prestigiosa e de elite, voltada à formação de quadros para 

carreiras; outra desmotivada, pouco atuante e “parada no tempo” (seus quadros não 

se desenvolveram profissionalmente), voltada à capacitação.   

Início dos anos 90: imobilismo

  

Na primeira metade dos anos 90, a ENAP, assim, como muitas outras 

instituições públicas federais sofreu da falta de definição de um projeto institucional 

claro, das alterações freqüentes de direção, convergindo para um imobilismo e 

pequena expressão de suas atividades. No caso da ENAP, estas características 

decorrem da ausência de uma política clara para a reforma da administração pública 

– que só vai entrar na agenda do país a partir de 1995. Conforme ENAP (1995), no 

início dos anos 90, o governo impulsionou a primeira onda de reforma do Estado, 

baseada na privatização, quebra de monopólios estatais e desregulamentação; 

quanto ao aparelho de Estado, no entanto, não havia uma proposta clara de 
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reforma, e sim estratégias claras de desmonte (governo Collor), seguidas de 

políticas salariais generosas e tentativas de angariar apoio junto às camadas do 

funcionalismo (governo Itamar). 

A não-realização de concursos de ingresso para a administração pública 

federal, neste período, frustrou o “lado nobre” das atividades da ENAP (formação 

inicial para carreiras do Estado); por outro lado, as atividades de capacitação e 

reciclagem, desprestigiadas mesmo internamente na ENAP, reduziram-se a níveis 

pouco expressivos. Assim, frente à média histórica de cerca de 2000 

treinamentos/ano, a ENAP reduziu sua realização a 340 treinamentos em 1990 e 

747 treinamentos em 1991. 

Durante os anos 1993-94, a ENAP ensaiou adentrar em temas da reforma 

política (por exemplo, promovendo eventos sobre o parlamentarismo e a revisão 

constitucional) e tentou defender a visão tradicional (burocrática) de profissionalismo 

no setor público baseado em um sistema de carreiras e na ética da moralidade.   

ENAP e a reforma do Estado a partir de 1995

  

Com o governo Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995, a reforma da 

administração pública entra na agenda do país. Cria-se o MARE – Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado, tendo à frente o Ministro Bresser 

Pereira, que formulou e difundiu as propostas de reforma gerencial, realizando um 

verdadeiro aggiornamento da agenda de reforma do aparelho de Estado. 

Neste período, a ENAP, vinculada ao MARE, ajudou a formular e difundir as 

novas proposições para a reforma do setor público. Adotou o conceito de “educação 

continuada” e aplicou-o na capacitação de diversos segmentos de funcionários (das 

áreas administrativas, gerentes operacionais e intermediários), tendo capacitado, 

entre 1995 e 1999, mais de 72.000 servidores públicos federais – isto significa que 

em cinco anos, capacitou quase 3 vezes mais funcionários do que nos catorze anos 

anteriores. Assumiu, em seus cursos, a orientação de preparação para a mudança. 

A reforma adotada para o setor público visava ao mesmo tempo promover a 

nova administração pública e fortalecer o núcleo estratégico do Estado com a 

retomada de concursos públicos para as carreiras que compõem este núcleo. Assim, 

a ENAP retomou suas atividades de formação inicial para carreiras, tentando 

imprimir o sentido de “agentes de mudança” também aos novos ingressantes em 
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carreiras; entre 1995 e 1999, formou 393 especialistas em políticas públicas e 

gestão governamental (4 promoções) e 219 analistas de planejamento e orçamento 

(3 promoções). 

Na área da pesquisa e difusão, reorientou suas atividades de pesquisa para a 

pesquisa aplicada, distinta da realizada pelo sistema acadêmico, e focada em temas 

ligados à melhoria da gestão pública. Deu o mesmo foco às suas publicações e à 

política de especialização do acervo de sua biblioteca. Passou a realizar um 

concurso anual de inovações na gestão pública federal, captando e divulgando 

experiências já implementadas, pautadas nos princípios da nova administração 

pública.   

Novos desafios para 2000-2003  

A partir de janeiro de 1999, houve a fusão entre o Ministério da Administração 

Federal e Reforma do Estado e o Ministério do Planejamento e Orçamento, 

resultando no novo Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão, ao qual se 

vincula a ENAP. O governo adota a integração entre planejamento, orçamento e 

gestão e formula o Plano Plurianual PPA 2000-2003, onde todas as atividades do 

governo federal são estruturadas em programas. 

O plano Plurianual adota a gestão por programas para assegurar maior 

transparência e responsabilização gerencial. Assim, o governo espera atender às 

demandas da sociedade por melhores serviços públicos, com custos reduzidos. A 

intenção é realizar a alocação estratégica de recursos, para promover o 

desenvolvimento sustentável do país, ao mesmo tempo em que se confere melhor 

qualidade ao gasto público. 

Cada programa tem um objetivo claro, metas anuais e recursos estimados, 

bem como indicadores de resultado, tendo à frente um gerente, responsável pelos 

resultados do programa e pela otimização dos recursos a ele alocados. Assim, todas 

as ações resultaram na definição de 380 programas, construídos a partir de 

orientações estratégicas do governo. 

Nesse contexto, coube a ENAP o programa “Desenvolvimento de Gerentes e 

Servidores Públicos”, trazendo como principal desafio apoiar os dirigentes e os 

gerentes estratégicos dos 380 programas do PPA. 

De acordo com PPA (2000-2003), este desafio se desdobra em novas 
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orientações para a ENAP:   

trabalhar com um público-alvo novo, mais exigente e crítico, com grandes 

constrangimentos de tempo a dedicar à capacitação;  

conhecer a nova clientela e identificar segmentos específicos quanto às 

necessidades de desenvolvimento em gestão;  

passar da “oferta de cursos” à produção e difusão de conhecimento e 

tecnológica gerencial (diversificar os produtos) e a programas de desenvolvimento 

gerencial (com atividades pré e pós-curso e novas metodologia de aprendizagem);  

prospectar o conhecimento de ponta em gestão (conceitos, técnicas e 

ferramentas; especialistas; instituições de excelência), desenvolvido para o setor 

privado, e adaptá-lo para as especificidades do setor público;  

buscar parcerias em novas bases com universidades, empresas de 

consultoria e consultores nacionais, bem como com centros internacionais de 

excelência de desenvolvimento de dirigentes no setor público;  

produzir informações sistemáticas sobre o funcionamento da administração 

pública brasileira, e difundi-la junto a dirigentes, gerentes estratégicos, 

pesquisadores e formadores de opinião;  

antecipar tendências e identificar melhores práticas em nível internacional, 

para promover o benchmarking;  

buscar influir nas políticas de recursos humanos e desenvolvimento 

gerencial;  

continuar a formar quadros para as carreiras de Estado, reforçando suas 

competências como agentes de mudança;  

difundir a metodologia do Plano Plurianual junto aos governos estaduais;

 

desenvolver competência interna em desenvolvimento gerencial, 

aprendendo com os parceiros, ao mesmo tempo em que atende ao novo público-

alvo;  

promover a transição interna para os novos desafios, articulando o 

desenvolvimento de dirigentes e gerentes estratégicos às atividades de educação 

continuada de outros segmentos de servidores públicos.  

2.3.2 – Fundação Escola do Serviço Público do Rio de Janeiro-FESP/RJ  
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Para Santos et al (1995, p.184), no Rio de Janeiro, a FESP-RJ, instituição 

que, historicamente, sempre atuou como centro de treinamento para servidores 

públicos, introduziu em1960 em sua programação, cursos de pós-graduação na área 

de administração e gestão de políticas públicas, que são variações em torno de 

programas que já vêm sendo desenvolvidos há vários anos pela Fundação Getúlio 

Vargas.  

A partir desse ano o Departamento de Pessoal do ex-estado da Guanabara 

transformou-se em Escola de Serviço Público do Estado da Guanabara (ESPEG). 

Mais tarde, a ESPEC deu lugar à Escola de Serviço Público (ESP/RJ), a qual, em 

1977, tornou-se Fundação Escola de Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro 

(FESP/RJ). 

A FESP/RJ é uma instituição vinculada à Secretaria de Administração do 

Governo Estadual, e vem sendo o principal instrumento implementador da política de 

desenvolvimento de recursos humanos na administração pública estadual. Ela tem 

como missão a valorização dos recursos humanos da administração estadual, e para 

tal, faz o recrutamento e a seleção dos melhores candidatos para os cargos 

públicos. Um dos seus objetivos é a integração individual e funcional dos que 

ingressam no serviço público, assim como o processo de aperfeiçoamento contínuo 

dos quadros do Estado. Daí a FESP/RJ preparar e treinar prioritariamente o 

funcionalismo estadual. Em síntese, sua missão é ser um centro de seleção, 

desenvolvimento de recursos humanos e aprimoramento institucional7. 

(PROGRAMAÇÃO FESP,1994, p. 8). 

A Fundação Escola do Serviço Público do Rio de Janeiro – FESP/RJ tem 

como missão ser um centro de seleção, desenvolvimento de recursos humanos e 

aprimoramento institucional.  

A partir de 1976 a FESP-RJ passou por várias mudanças organizacionais; a 

mais relevante refere-se à criação do Instituto Superior de Administração Pública 

Estadual – ISAPE voltado para a realização de ações de capacitação para um 

público alvo específico, qual seja, os servidores públicos estaduais com escolaridade 

de nível superior e realização de pesquisas e estudos sobre a administração pública 

estadual. 

O Instituto Superior de Administração Pública Estadual – ISAPE, criado em 

1984, estrutura-se com base em duas coordenadorias. A Coordenação de Projetos 

de Pesquisa – CPP e a Coordenação de Pós-graduação – CPG. 
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A Coordenação de Projetos de Pesquisa – CPP, como o nome indica é 

responsável pela estruturação e desenvolvimento de projetos de pesquisa na área 

de administração pública, além da elaboração de estudos e análises sobre áreas de 

interesse da administração estadual. 

A Coordenação de Pós-graduação é o setor responsável pela capacitação de 

servidores públicos de nível superior e anualmente oferece, através de catálogos, 

diversos cursos de pós-graduação, em nível de atualização, aperfeiçoamento e 

especialização em diversas áreas. 

Embora a FESP-RJ não realize análise do perfil da demanda dos cursos 

ofertados, o ISAPE exige que seus cursistas tenham nível superior, pois classificam 

seus cursos como de pós-graduação, seja em nível de especialização, como é o 

caso do CEAP, seja em nível de atualização, como os cursos de Atualização 

Jurídica e Gestão Social. 

O Curso de Especialização em Administração Pública – CEAP tem sido nos 

últimos anos, o carro chefe do ISAPE e é o mais regular e denso da instituição. O 

CEAP inspira-se no Curso Intensivo de Pós-graduação em Administração Pública – 

CIPAD oferecido há mais de 20 anos pela EBAP/FGV. 

Observando-se a programação da FESP-RJ, verifica-se que é ofertado, 

anualmente, um amplo leque de cursos em diversas áreas de administração pública 

– recursos humanos, orçamento, patrimônio, suprimentos, informática, todos 

voltados para o aprimoramento ou a atualização de servidores públicos. 

Como a FESP-RJ não opera com instrumentos de levantamento de 

necessidades de capacitação no interior dos órgãos e secretarias de estado, torna-

se difícil uma efetiva avaliação do impacto desses treinamentos junto à 

administração pública. 

Esta é uma questão, por si só, central no exame crítico da atuação de 

instituições que atuam com capacitação na área pública. Organizações que atuam 

na área de capacitação do setor público, sem se vincularem, especificamente, a uma 

carreira ou área de atuação do Estado. 

Conforme Santos et al (1995, p.186), nesse modelo de funcionamento, os 

indicadores de desempenho que mensuram o sucesso ou fracasso das ações de 

capacitação, resumem-se numa difusa equação, cujas variáveis se confundem, ora 

na contabilidade da quantidade de vagas disponibilizadas ao longo do ano, ora no 

exame da variedade e da “inovação” da relação nominal de cursos publicada na 

   59
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planilha de produtos da instituição. 

Preocupada com a modernidade no serviço público, a FESP/RJ busca 

contribuir para a dinâmica das organizações, propondo discussões de temas atuais 

e, encontrar respostas para as questões levantadas, utilizando métodos de ação, 

como pesquisa, estudos de casos, consultoria e cooperação técnica. 

Em abril de 1993, foi implantado pelo governo do estado do Rio de Janeiro o 

Programa de Capacitação Máxima (PROCAM). Este Programa integra a diretriz do 

governo do Estado em investir na capacidade e no desenvolvimento profissional dos 

servidores públicos. O Programa é desenvolvido pela Secretaria Estadual de 

Administração (SAD), e pela FESP/RJ, instituição executora.  

A FESP/RJ oferece duas modalidades de curso8: 

a) Cursos fechados, dirigidos aos órgãos estaduais que, em 

atendimento às diretrizes da política de pessoal do governo, estarão 

promovendo o desenvolvimento de seus recursos humanos através 

de programas específicos voltados para as demandas institucionais; 

e 

b) Cursos abertos ao público em geral, divulgados mensalmente 

através do informe FESP.  

Para cumprirem seus objetivos na área de treinamento e desenvolvimento de 

recursos humanos a FESP/RJ desenvolve as seguintes atividades9:  

a) Capacitação dos servidores para funções técnicas e administrativas 

com a finalidade de prepará-los para o competente exercício 

funcional; 

b) Capacitação dos servidores para o exercício de funções gerenciais, 

proporcionando-lhes um amplo campo de atuação, principalmente 

nos setores do meio ambiente, qualidade total e políticas sociais, 

bem como nas áreas de educação, saúde, segurança pública e 

assistência social; e 

c) Capacitação dos servidores, em nível de pós-graduação, para o 

desempenho de funções de alta gestão e assessoramento 

estratégico, nos campos da administração pública, em geral, e 
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ambiental, em particular, estando prevista a capacitação nas áreas 

de políticas públicas e sociais.  

d) Capacitação dos servidores para funções técnicas e administrativas 

com a finalidade de prepará-los para o competente exercício 

funcional; 

e) Capacitação dos servidores para o exercício de funções gerenciais, 

proporcionando-lhes um amplo campo de atuação, principalmente 

nos setores do meio ambiente, qualidade total e políticas sociais, 

bem como nas áreas de educação, saúde, segurança pública e 

assistência social; e 

f) Capacitação dos servidores, em nível de pós-graduação, para o 

desempenho de funções de alta gestão e assessoramento 

estratégico, nos campos da administração pública, em geral, e 

ambiental, em particular, estando prevista a capacitação nas áreas 

de políticas públicas e sociais.   

A programação de atividades que a FESP apresenta está consubstanciada 

em programas, projetos e cursos. Os Programas propõem os grandes temas que 

procuram responder às demandas sociais e institucionais. Os projetos buscam 

viabilizar os programas, definindo conjuntos homogêneos de conteúdos didático-

pedagógicos, subdivididos em cursos. 

Os cursos estão divididos da seguinte maneira:  

a) Cursos Gerenciais, Técnicos e Administrativos: organizados em 

três módulos: institucional, comportamental e operacional e 

prevêem não só o desenvolvimento de habilidades específicas, 

voltadas para o desempenho de tarefas funcionais, bem como, o 

aprimoramento da relação do servidor público estadual com a 

instituição onde trabalha e com a sociedade a que serve; 

b) Curso de Especialização em Administração Pública: prevê a 

formação de profissionais para o desempenho de funções de alto 

nível junto aos centros de decisões político-administrativas e está 

organizado em quatro módulos: Introdução ao Contexto Político, 
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Social e Econômico; Contextualização da Crise do Estado; A Busca 

de Soluções: o Paradigma da Moderna Gestão Pública; e 

Seminários Complementares; e 

c) Curso de Gestão em Política Ambiental: prevê a formação de 

profissionais para o desempenho de funções de alto nível com 

visão abrangente e integrada, possibilitando o domínio de 

metodologias, técnicas, tecnologias e procedimentos de gestão, 

perícia, auditoria, monitoramento e avaliação de impacto ambiental. 

Está organizado em três módulos: conceitual, instrumental e 

complementar.  

QUADRO 5 – PROGRAMAS, PROJETOS E CURSOS/CARGA HORÁRIA DA 
FESP/RJ    

 PROGRAMA PROJETO CURSOS/CARGA HORÁRIA 
APERFEIÇOAMENTO DE DIRIGENTES 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Coordenação de Grupos de Trabalho – 48 h/aula. 
* Desenvolvimento de Chefias na Administração 
Pública – 120 h/aulas. * Desenvolvimento de 
Habilidades Gerenciais – 48 h/aula. * 
Gerenciamento de Projetos de Treinamento – 48 
h/aula. * Gestão de Recursos Humanos – 120 
h/aula. * Planejamento Estratégico – 48 h/aula.  

GESTÃO DE UNIDADE DE SAÚDE * Gerência de Unidade de Saúde – 120 h/aula.  

GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. * Gerência de Órgão Assistencial – 120 h/aula.  

GESTÃO EM EDUCAÇÃO * Gerência de Unidade Escolar – 120 h/aula  

GESTÃO NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA * Gerência de Unidade de Segurança – 120 h/aula  

CAPACITAÇÃO DO ESTADO EM SEU 
RELACIONAMENTO COM AS 
ORGANIZAÇÕES CIVIS COMUNITÁRIAS 

* Gerenciamento das Relações Estado Comunidade 
– 48 h/aula  

GESTÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS       

PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS * Técnica de Pesquisa – 48 h/aula 

TREINAMENTO PARA GESTÃO E 
AUDITORIA AMBIENTAL 

* Avaliação de Danos e Impactos Ambientais – 48 
h/aula. * Direito Ambiental – 48 h/aula. * Educação 
Ambiental – 48 h/aula. * Introdução à Auditoria 
Ambiental – 48 h/aula * Introdução à Perícia 
Ambiental – 48 h/aula. 

GESTÃO EM POLÍTICAS 
AMBIENTAIS       

TREINAMENTO PARA O 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

* Formação de Grupos de Educação Ambiental – 25 
h/aula. * Gerenciamento dos Resíduos Sólidos – 45 
h/aula. * Gerenciamento dos Sistemas de Limpeza 
Urbana – 126 h/aula. * Treinamento Básico em 
Limpeza Urbana – 24 h/aula. 

GESTÃO DA QUALIDADE E 
PRODUTIVIDADE NO SERVIÇO 
PÚBLICO 

IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE 
QUALIDADE NO SETOR PÚBLICO   

* Atendimento ao Público – 39 h/aula. * 
Identificação de Necessidades para a Melhoria da 
Qualidade – 48 h/aula. * Mudança e Criatividade no 
Trabalho – 30 h/aula. * Qualidade no Serviço 
Público – 48 h/aula. 

ADEQUAÇÃO DO MUNICÍPIO AO 
SISTEMA UNIFICADO DE SAÚDE – SUS  

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 
URBANO 

* Desenvolvimento Regional Integrado – 48 h/aula. * 
Economia Regional – 120 h/aula. * O Imposto 
Progresso e o Solo Criado – 18 h/aula. * 
Planejamento Regional – 120 h/aula. * Política e 
Desenvolvimento Pesqueiro Sustentado – 48 
h/aula. 
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ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO 
SERVIÇO PÚBLICO   

* Capacitação de Agente de Pessoal – 39 h/aula. * 
Incorporação em cargos de comissão – 48 h/aula. * 
Instrução Processual – 27 h/aula. * Legislação 
Trabalhista e Previdenciária – 48 h/aula. * Rotinas 
de pessoal no Serviço Público – 39 h/aula. 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E 
CONTÁBIL 

* Administração Financeira e Contabilidade Pública 
– 48 h/aula. * Auditoria Contábil – 48 h/aula. * 
Auditoria Interna – 48 h/aula. * Elaboração de 
Proposta Orçamentária – 48 h/aula. * Execução 
Orçamentária – 48 h/aula. * Noções de Matemática 
Financeira – 48 h/aula. 

COMUNICAÇÃO INSTRUMENTAL * Comunicação escrita para as chefias – 48 h/aula. 
* Espanhol Instrumental – 48 h/aula. * Francês 
Instrumental – 48 h/aula. * Inglês instrumental – 48 
h/aula. * Português básico – 48 h/aula. * Português 
avançado – 48 h/aula. * Redação Administrativa – 
48 h/aula. * Produção de Texto – Técnica e 
Criatividade – 48 h/ aula. 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES 
TÉCNICAS 

* Cerimonial, Protocolo e Etiqueta – 39 h/aula. * 
Elaboração de Projetos – 48 h/aula. * Fundamentos 
de Organização e Métodos – 48 h/aula. * 
Planejamento e Organização de Eventos – 39 
h/aula. * Reuniões Produtivas – 27 h/aula. * 
Segurança do Trabalho – 48 h/aula. * Treinamento 
de Secretárias – 39 h/aula. 

DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO * Arquivo e Documentação – 39 h/aula. * 
Atualização de Secretários de Escola – 48 h/aula. * 
treinamento de Auxiliares de Biblioteca – 48 h/aula. 

IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA 
ESCOLA 

* O jogo como linguagem e a linguagem como jogo 
– 48 h/aula. * O Professor e a Biblioteca – 48 
h/aula. * O Professor-Ator/Por uma nova linguagem 
– 48 h/aula. * O texto em seus Desdobramentos – 
48 h/aula. * O texto como atividade transdisciplinar 
– 48 h/aula. * A contribuição da Lingüística para o 
Ensino-Aprendizagem da Língua Portuguesa – 48 
h/aula. 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL * Qualificação de Secretários de Escola – 300 
h/aula. 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES 
FUNDAMENTAIS 

* Noções Básicas de Leitura e Cálculo – 48 h/aula. 

EDITOR DE TEXTO * Carta-Certa – 26 h/aula. Word Perfect – 26 h/aula. 

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA * Corel Draw – 44 h/aula. * Page Maker – 26 h/aula. 
* Ventura – 26 h/aula. 

INICIAÇÃO À INFORMÁTICA * DOS – principais comandos – 26 h/aula. * 
Introdução à Informática – 26 h/aula. 

PLANILHA ELETRÔNICA * Lótus 1,2,3 – 26 h/aula – cada um. 

INFORMÁTICA 

PLATAFORMA WINDOWS * Windows – 26 h/aula. 

CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES DE 
VEÍCULOS 

* Treinamento de Agentes Multiplicadores – 56 
h/aula. * Treinamento de Condutores de Veículo – 
48 h/aula. 

QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 
NA OPERAÇÃO DAS FROTAS DAS 
POLÍCIAS CIVIL E MILITAR   

CAPACITAÇÃO DE MECÂNICOS * Treinamento de Agentes Multiplicadores – 56 
h/aula. * Treinamento de Mecânicos – 48 h/aula. 

PÓS-GRADUAÇÃO  * Aperfeiçoamento em políticas públicas – 180 
h/aula. * Especialização em Administração Pública 
– 360 h/aula. * Especialização em Gestão e Política 
Ambiental – 360 h/aula. * Especialização em 
Gestão de Políticas e Projetos Sociais – 360 h/aula. 

 

Fonte: Programação FESP (1994, pp. 21-59).    

Outro programa desenvolvido pela FESP/RJ, instituído em setembro de 1993, 

é o PROCAM JOVEM, estruturado especificamente para atender estudantes na faixa 

etária dos 14 aos 18 anos, que prestam serviço em órgãos públicos do estado do 

Rio de Janeiro. Sua finalidade é preparar esses jovens para uma melhor integração 

no mercado de trabalho, contribuindo para uma atuação mais consciente e produtiva 

na sociedade.  

Foram programados cursos na área técnico-administrativa e de informática, 

estruturados em três módulos: Institucional, Comportamental e Operacional, 
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como os demais cursos do PROCAM. Os instrutores receberam uma preparação 

específica, tendo em vista as características e a faixa etária da clientela, adotando 

um método fundamentado em atividades que propiciam a reflexão, o debate e a 

interação entre os participantes10. 

A falta de recursos necessários à execução direta de projetos faz com que 

seja ainda incipiente a atuação da FESP/RJ na área de pesquisa. Entretanto, 

articulando-se com instituições nacionais e estrangeiras de pesquisa e docência, 

com órgãos da administração central e de outros estados da Federação, a Fundação 

vem desenvolvendo ações nesta área, com o objetivo de oferecer suporte técnico 

para a implementação de programas e projetos, no campo administrativo e 

pedagógico11. 

A área de recrutamento e seleção desenvolve suas atividades prioritariamente 

para o aparelhamento dos quadros de pessoal do estado do Rio de Janeiro, bem 

como às instituições do governo federal, dos municípios e demais estados e às 

empresas privadas. 

A organização de concursos em quase todo o Brasil é uma das atividades 

principais da FESP (ver quadro anterior). Esta atividade é fundamental para a 

instituição, pois ao gerar recursos, garante certa autonomia financeira. 

A FESP/RJ tem uma equipe própria que trabalha no sentido de captar clientes 

em todo o Brasil, mas para cada evento se contrata prestadores de serviço. Por 

exemplo, em um concurso com 150 mil candidatos, a FESP/RJ contratou 12 mil 

pessoas para gerenciar, coordenar, executar, fiscalizar, transportar, etc. 

A FESP/RJ atua também na área de consultoria, com duas estratégias de 

intervenção12:  

a) Os consultores oferecem indicações do que fazer e como fazer; e 

b) Os consultores atuam como facilitadores, oferecendo referenciais 

de ação, a fim de objetivar a tomada de decisão.    

A FESP/RJ está apta a oferecer às organizações projetos de consultoria nas 

seguintes áreas: Plano de Classificação de Cargos e Salários; Organização, 

Sistemas e Métodos, Tecnologias de Gestão; Avaliação de Desempenho; 

Desenvolvimento Institucional, e em outras áreas específicas que melhorem a 

efetividade organizacional. 
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Na área de cooperação técnica, a FESP/RJ assinou em 1994, um Protocolo 

de Intenções com agências e organismos internacionais, para implementar um 

Programa de Capacitação de Dirigentes Públicos dos cinco Países Africanos de 

Língua Portuguesa (PALOP). A FESP/RJ entende cooperação técnica como o 

desenvolvimento de projetos interinstitucionais que garantam a troca de 

conhecimentos em torno de questões relevantes para a melhoria da efetividade das 

organizações. A busca da Fundação por propostas de trabalho nessa área se 

acentua na medida em que é crescente a importância da colaboração mútua, seja 

através de projetos entre instituições públicas municipais, estaduais e federais, seja 

por meio de projetos com organismos e entidades internacionais que atuam no 

campo da cooperação técnica, oferecida e recebida, em administração pública13. 

Em termos de futuras perspectivas, vários pontos foram mencionados:  

a) Participação da FESP/RJ, na qualidade de escola de governo nos 

principais programas a serem desenvolvidos pelo próximo Governo; 

b) Integração da Biblioteca da FESP à Rede Nacional de 

Documentação e Informação em Administração Pública (RENAP), 

da ENAP; 

c) Aperfeiçoamento e ampliação do Programa de Capacitação 

Máxima do Servidor Público Estadual (PROCAM), quanto à 

implementação de programas de treinamento e pós-graduação; 

d) Interiorização das ações da FESP, no Estado do Rio de Janeiro, 

através das Agências Regionais; 

e) Interiorização das ações da FESP, no Estado do Rio de Janeiro, 

através das Agências Regionais; 

f) Fortalecimento, consolidação e ampliação da Rede de Recursos 

Humanos (com representantes técnicos de diversos órgãos do 

Estado); 

g) Criação do terceiro Laboratório de Informática com recursos de 

Multimídia, prevendo a instalação de dez microcomputadores 

compatíveis com o IBM-AT modelo 486, com CD-ROM e Software 

apropriado; 
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h) Informatização da Diretoria de Recrutamento e Seleção (DRS) por 

meio da implantação do Sistema de Gerenciamento de Concursos, 

e de todas as suas atividades meio; 

i) Implantação do Projeto Rede-Local FESP prevendo a criação de 

três redes básicas: Rede-Educacional por meio de que os três 

laboratórios passam a funcionarem interligados, Rede 

Administrativa, criação de Bases de Dados Gerenciais a partir das 

Bases Departamentalizadas e Rede-RDS que por medida de 

segurança fica centralizada para efeito de transitar nas demais 

Redes, sendo independente, com acesso proibido para as demais 

áreas, ao Sistema de Concursos. Estão previstos pontos de 

comunicação onde qualquer microcomputador da FESP poderá, via 

INTERNET, acessar a base de dados nacional e internacional com 

uso de satélite; e 

j) Projeto Fala-FESP, prevê a informatização da Portaria, interligando 

a Rede-Administrativa, para identificação de servidores, visitantes, 

emissão de crachás e quiosque com recursos multimídia para 

informar aos usuários sobre as atividades da FESP.   

Os dados acima se referem ao ano de 1994.  

2.3.3 Escola de Governo de Administração Pública da Fundação do 

Desenvolvimento Administrativo do Estado de São Paulo - (EGAP/FUNDAP)  

A Fundação do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP), de São Paulo foi 

instituída pela Lei nº 435, de 24/09/74. Inicialmente, esteve vinculada ao Gabinete da 

Casa Civil, posteriormente à Secretaria de Ciência e Tecnologia e, atualmente, à 

Secretaria da Administração e Modernização do Serviço Público. O objetivo da 

FUNDAP é contribuir para a elevação dos níveis de eficácia e eficiência da 

administração pública estadual, mediante:  

a) A formação e o aperfeiçoamento de executivos; 

b) O desenvolvimento de tecnologia administrativa; e 

c) A prestação de assistência técnica14. 
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A estrutura organizacional da FUNDAP é formada pela Diretoria Executiva e 

por Diretorias Adjuntas. O Diretor Executivo, livremente escolhido pelo Governador a 

partir de uma lista tríplice apresentada por um Conselho de Curadores, possui 

mandato de seis anos, renováveis por igual período. Integram este Conselho, 

representantes das universidades públicas paulistas, um representante da EAESP e 

um representante do serviço público, indicado pelo governador. 

A FUNDAP teve seu papel reforçado pela Lei Complementar nº 180, de 

12/05/78, que instituiu o Sistema de Administração de Pessoal no estado, criando 

carreiras executivas e de assessoramento e estabelecendo, como requisito para 

ingresso e acesso às classes superiores das carreiras, cursos específicos de 

formação. A Lei ainda determinou que coubesse à FUNDAP realizar esses cursos, 

diretamente ou mediante convênios com instituições de ensino de notória 

qualificação. Deste modo, a Fundação foi definida como uma efetiva Escola de 

Governo, incumbida de organizar, coordenar e realizar um amplo programa de 

formação e aperfeiçoamento de recursos humanos para a Carreira Executiva e de 

Assessoramento, preparando os denominados Agentes do Serviço Civil. 

A organização desse plano racional de carreira foi postergada pelos governos 

que se seguiram e que não puderam ou não quiseram dar continuidade ao projeto. 

Isso inviabilizou alguns dos pontos mais importantes do plano, quais sejam os que 

diziam respeito à vinculação entre cursos e carreiras e a compatibilidade das 

necessidades de formação com as exigências de ingresso, promoção e acesso. Tal 

fato fez com que a FUNDAP passasse a viver uma fase de menor legitimação, com 

dificuldades, inclusive, para recrutar alunos de nível gerencial mais elevado. 

Durante a década de oitenta, surgiram outras iniciativas voltadas a suprir as 

necessidades de preparação dos recursos humanos da administração pública 

paulista. Além da criação de centros de treinamento no âmbito dos órgãos estaduais 

destaca-se a criação da Coordenadoria de Recursos Humanos do Estado (CRHE), 

responsável pela formação dos níveis operacionais de chefia e dos demais 

servidores, e da Fundação Faria Lima (CEPAM), voltada para a administração 

municipal. Contudo, estas iniciativas não obtiveram os resultados esperados, já que, 

de um lado, não houve uma instância coordenadora das atividades e, de outro, não 

houve ressonância na estrutura de cargos e salários do estado. Assim, elas 

perderam em funcionalidade e eficácia, tendo persistido a necessidade de uma 
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Escola de Governo ou de uma Escola do Servidor Público. 

Em 1981, é criada a Escola de Governo e Administração Pública (EGAP), 

como resultado de uma ação conjunta entre a FUNDAP e a Secretaria de Estado da 

Administração e Modernização. A EGAP foi atribuída à preparação de pessoal para 

a carreira de Executivo Público, que acabou não sendo institucionalizada. 

Em 1991, pela Resolução SAM-18 do Secretário de Estado da Administração 

e Modernização do Serviço Público e pelo Decreto nº 34.070, a EGAP é integrada à 

estrutura da FUNDAP, à qual são também transferidos os recursos organizacionais, 

humanos, materiais e financeiros da Escola, que passa a se constituir em uma das 

Diretorias da Fundação. 

A EGAP teria como função principal a coordenação e planejamento das 

atividades de formação já existentes. Paralelamente, a Escola deveria dar início ao 

processo de formação e aperfeiçoamento do funcionalismo, observando as 

necessidades da administração pública paulista e alimentando o mercado com 

quadros melhor qualificados para o desempenho das atividades demandadas15. 

Assim, a EGAP deveria pautar-se pelas seguintes diretrizes:  

a) Coordenar, integrar e planejar, ao invés de centralizar; 

b) Conseguir correspondência entre formação e carreira, com o 

aproveitamento profissional dos egressos dos cursos de formação 

ministrados; e 

c) Aproveitar criteriosamente as experiências já desenvolvidas, bem 

como a infra-estrutura física e a institucionalidade jurídica, existentes 

– o que significava, acima de tudo, repor a FUNDAP em sua função 

originária de escola de governo.  

Seus objetivos seriam16:  

a) Integrar e otimizar as iniciativas da administração pública que se 

destinassem, direta ou indiretamente, à formação, ao treinamento e 

ao desenvolvimento dos servidores públicos, especialmente os do 

estado de São Paulo; e 
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b) Criar as bases e as pré-condições para o tratamento abrangente e 

coordenado das carências e necessidades do serviço público em 

termos de quadros e recursos humanos, de modo a:  

- sintonizar os servidores com as exigências e a agenda do processo 

de modernização do setor público; 

- prepará-los para atuar como agentes de dinamização e mudança; 

- capacitá-los para intervir como sujeitos ativos nos projetos voltados 

  para a elevação constante dos padrões de eficácia e eficiência do 

  setor público;   

  - repô-los em sua plena dignidade como trabalhadores e cidadãos; e  

- estabelecer novos parâmetros para a formação de uma elite 

dirigente profissionalizada, tecnicamente qualificada para exercer 

funções de governo, coordenar projetos de reforma do Estado, 

formular, implementar e avaliar políticas públicas.  

Assim, a EGAP deveria atender, direta ou indiretamente, a seguinte clientela:  

a) Todos os funcionários de nível superior que ingressassem no serviço 

público; 

b) Os funcionários públicos que pudessem vir a preencher, durante sua 

carreira, cargos de direção e assessoramento; e 

c) Os funcionários que ocupassem cargos de direção e 

assessoramento.  

Pretendendo operar como um pólo permanente de renovação e reflexão dos 

problemas, desafios e tarefas do governo e da administração pública, a EGAP vem 

desenvolvendo desde 1992, quatro programas de ensino: 

a) Estado, Sociedade e Administração Pública: ocupa-se das 

questões referentes à governabilidade, à natureza do Estado 

contemporâneo, ao funcionamento do sistema de representação e 

aos vínculos entre gestão pública e política. Exemplos de projetos já 
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desenvolvidos ou passíveis de desenvolvimento dentro deste 

programa são:  

- Estado, Governo, Sistema Político; 

- Gestão Pública e Democracia; 

- Sistemas de Governo; 

- Reforma do Estado, Reforma Administrativa; 

- Natureza e Crise do Estado Brasileiro; 

- Estado e Sociedade Civil; 

- Governabilidade; e 

- Políticas, Planos e Programas de Governo.  

b) Gestão Pública: concentrando-se na organização de conhecimentos 

teóricos e instrumentais referentes à direção e ao gerenciamento de 

serviços públicos e dos grandes sistemas administrativos, enfatiza, 

particularmente, as estruturas e os procedimentos exigidos pela 

moderna administração pública.  

Exemplos de projetos deste programa são: 

- Administração da Informação; 

- Programa de Desenvolvimento Gerencial; 

-Recursos Humanos: administração, desenvolvimento e 

desempenho; 

- Materiais e Patrimônio Públicos; 

- Comunicações Administrativas, Fluxos, Procedimentos; 

- Responsabilidade/Compromisso/Descentralização: Contrato de 

Gestão, Centro de responsabilidade; Projeto de Serviço; 

- Administração Financeira e Orçamentária; 

- Contabilidade Pública; e 

- Sistemas Organizacionais para Gestão Financeira.  

c) Dimensão Jurídica da Administração Pública: busca valorizar a 

administração como espaço submetido a leis e regulamentos, 
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circunscrito a um marco constitucional e subordinado aos preceitos 

do Direito Público.  

d) Economia e Finanças Públicas: vincula a formação do executivo 

público ao domínio dos temas propriamente econômicos, 

concentrando-se, especialmente, na análise do gasto e dos 

problemas de financiamento do setor público.  

Quanto à sua estrutura organizacional, a EGAP conta com um Diretor de 

Ensino, que é um dos Diretores Técnicos da FUNDAP; um Conselho Técnico 

Gerencial constituído pelo Diretor de Ensino, seus Coordenadores e o conjunto de 

Gerentes da FUNDAP; um Conselho Consultivo; um Conselho de Orientação 

Educacional e um Setor de Apoio a cursos e eventos. Para o desenvolvimento de 

suas atividades educacionais, a Escola conta com uma Assessoria Técnica de 

Ensino, com Coordenadores de Programas e com Coordenadores de Projetos17. As 

atividades educacionais da Escola devem integrar-se às atividades de pesquisa, de 

desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias organizacionais e a projetos de 

intervenção e modernização administrativa levados a efeito, pela Fundação. Sempre 

que necessário, a EGAP pode utilizar toda a equipe da FUNDAP. 

Em sua programação permanente de ensino ou nos eventos que promovem 

em caráter excepcional, a EGAP e a FUNDAP buscam antecipar ou atender 

demandas conjunturais da totalidade da administração pública paulista, ou 

responder a demandas específicas de determinado órgão. 

Atualmente, não há cursos de formação para gestão em andamento. Por 

outro lado, a concepção pedagógica dos cursos de aperfeiçoamento e 

especialização hoje oferecidos inclui a preocupação de se aliar uma perspectiva 

mais generalista com uma orientação prática. Contudo, não se têm critérios 

estabelecidos para avaliar em que proporção, a combinação destas duas 

perspectivas tem obtido sucesso. 

Quando a procura por cursos supera o número de vagas, o ingresso de 

alunos na EGAP dá-se mediante processo seletivo. Os pré-requisitos exigidos dos 

alunos variam conforme o tipo de curso. 

Assinale-se que até 1993, a Escola realizava atividades e estudos de 

acompanhamento de egressos. Atualmente tais atividades estão sendo repensadas 
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e reestruturadas. 

O grande desafio que hoje enfrenta a FUNDAP é, por um lado, o de traçar 

estratégias para motivar a participação dos funcionários em cursos de 

aperfeiçoamento ou treinamento, independentemente de ganhos salariais, carreiras, 

etc. De outro lado, em função de restrições financeiras impostas às fundações, a 

FUNDAP tem sido obrigada a repensar seu comportamento institucional de modo a 

assegurar a estreita margem de autonomia que ainda lhe resta.  

2.3.4 – Escola de Governo Fábio Konder Comparato - SP  

Conforme Santos (1995, p.214), a idéia de criação da Escola de Governo 

Fábio Konder Comparato foi lançada por um grupo de professores universitários e 

profissionais liberais, durante a realização de um ciclo de debates sobre o 

Desenvolvimento Brasileiro, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

Esta idéia efetivou-se em fins de 1991 e, em 1992, teve início o primeiro curso 

regular de formação de governantes. 

O principal fundamento norteador do empreendimento foi à convicção de que 

a atividade política não pode ser exercida sem uma adequada capacitação técnica, 

aliada a uma sólida formação ética. A Escola de Governo, mantida pela Associação 

Brasileira de Formação de Governantes, é uma entidade educacional, sem fins 

lucrativos, destinada a formar dirigentes públicos e a atuar como centro de 

elaboração de projetos de organização institucional e de políticas públicas18. Desta 

forma, a Escola não se vincula a nenhuma instância governamental e nem mesmo 

ao sistema universitário. 

A Associação tem firmado convênios com instituições interessadas na criação 

de escolas congêneres, como a Associação Catarinense de Formação de Dirigentes 

Públicos (criada para essa finalidade); a Associação Cearense de Formação de 

Governantes (igualmente criada nos moldes da ABFG); a Universidade do Ceará e o 

Centro de Estudos Carmo-Sion (Belo Horizonte), que implantou o Curso de 

Formação Política e de Cidadania, com o apoio de vários professores da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Há a perspectiva de serem criadas as 

escolas de governo do Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador.  

As escolas já em funcionamento, além de possuírem uma mesma finalidade e 

seguirem uma única orientação, obedecem a um só programa. Sua finalidade única 
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é a de formar estadistas, entendendo-se que a adequada capacitação técnica para o 

exercício da atividade política implica uma definida aptidão para a análise da 

realidade social, uma indispensável competência decisória e uma permanente 

disposição para enfrentar riscos e assumir responsabilidades. 

Desta forma, não se propondo a formar administrador, mas sim dirigentes 

políticos, a Escola de Governo Fábio Comparato pretende contribuir para a formação 

daqueles que participam, direta ou indiretamente, do funcionamento do Estado, ou 

seja, os que tomam as grandes decisões e os que as influenciam. Incluem-se como 

clientela do primeiro grupo, os governantes e seus principais executivos, 

parlamentares, juízes, membros do Ministério Público e dirigente das forças de 

segurança. Como clientela do segundo grupo incluiu-se, sindicalistas e líderes 

empresariais, dirigentes partidários e de movimentos políticos, e formadores de 

opinião, tais como jornalistas, professores e intelectuais com acesso aos meios de 

comunicação de massa. 

A Escola conta com uma Diretoria Executiva à qual se vinculam outras três 

Diretorias e dois Conselhos: um Conselho Pedagógico, responsável pela concepção 

pedagógica e o estabelecimento do programa do curso, e integrado por 

personalidades do meio intelectual e acadêmico, além de um representante dos ex-

alunos e um Conselho Patrimonial, cuja função é gerir e fiscalizar o patrimônio da 

Escola.   

FIGURA 5 - ORGANOGRAMA DA ESCOLA DE GOVERNO FÁBIO KONDER 

COMPARATO   
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Fonte: Santos et al (1995, p.216)  

A principal diretriz para estruturação e organização do currículo do curso de 

Formação de Governantes é a da formação de governantes tendo em vista o 

desenvolvimento nacional. O programa tem sido conduzido de forma interdisciplinar 

em dois semestres letivos, com quatro horas de aulas semanais. 

O primeiro semestre dividido em quatro blocos inclui noções fundamentais 

sobre o desenvolvimento nacional, o quadro político-administrativo, a organização 

econômico-financeira e as relações internacionais. Estes são considerados os 

elementos que informam toda decisão política. Em cada bloco, além da fixação de 

conceitos básicos, são focalizados os problemas que o Brasil enfrenta em cada área 

tendo, como pano de fundo, os traços marcantes da mentalidade brasileira e as 

grandes etapas da evolução político-econômica19. 

O eixo que orienta o segundo semestre são as políticas públicas: A partir de 

uma discussão sobre a teoria da decisão política - com ênfase nas questões da ética 

e da responsabilidade - são analisadas as principais políticas, com vistas à 

composição de programas de ação governamental orientados para o 

desenvolvimento20.  

Durante o primeiro semestre são desenvolvidos os seguintes conteúdos:  

a) Bloco 1: Introdução 

b) Bloco II: A Organização Político-Administrativa 

c) Bloco III: A Organização Econômico-Financeira do Brasil 

Diretoria 
Executiva 

Diretoria  Diretoria  Diretoria  

Conselho 
Patrimonial 

 
Conselho 

Pedagógico 

 



70  

d) Bloco IV: Quadro das Relações Internacionais   

Já durante o segundo semestre são desenvolvidos os seguintes temas:   

a) Bloco 1: Decisão e Ética Política  

b) Bloco II: As Políticas Públicas  

O currículo sofreu modificações mais profundas do primeiro para segundo 

curso. Do segundo para o terceiro, foram feitos apenas pequenos ajustes. 

São previstas aulas expositivas e debates com personalidades do mundo 

político, através de outros eventos promovidos pela Escola, como conferências, 

ciclos de debates, para os quais têm sido convidados, parlamentares, dirigentes 

partidários, lideranças empresariais e de trabalhadores sindicalizados, altos 

servidores públicos. Etc. 

A forma de avaliação dos alunos é decidida pelo Conselho Pedagógico e pela 

Diretoria Executiva. Em geral, ao final de cada semestre, os alunos apresentam um 

trabalho escrito. Ao final do segundo, por exemplo, eles apresentam uma proposta 

de política pública na área de sua escolha. 

Nenhum pré-requisito é exigido dos candidatos às vagas da Escola. O curso 

de formação é situado como um curso complementar e condensado, oferecido a 

quem tenha aptidão para exercer atividades políticas, independentemente de 

formação universitária.  

A direção da Escola é responsável pela seleção dos alunos, que é feita com 

base na avaliação de fichas de inscrição e entrevistas. A eventual disputa por vagas 

é decidida em função da vocação pública do candidato e de sua experiência de vida 

profissional21. As inscrições são abertas ao final de cada ano, estendendo-se as 

matrículas pelos meses de janeiro e fevereiro. 

A escolaridade não tem nenhum significado como critério para ingresso. Os 

alunos têm formação variada, sendo que alguns não contam nem mesmo com o 1º 

grau completo. As turmas são, portanto, bastante heterogêneas. Segundo os 

dirigentes da Escola, o que unifica e homogeneíza os grupos são os métodos 

escolhidos, que é o de análise da realidade. Todo o curso é desenvolvido a partir da 

realidade brasileira, com opções e propostas de solução ou de políticas sendo 

estudadas para cada um dos casos que vão sendo apreciados. 
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Dos 64 inscritos em 1992, 39 concluíram o curso; dos 58 inscritos em 1993, 

45 receberam o certificado de conclusão. Deste total, seis alunos foram bolsistas, 

visto que o curso é pago. Em 1994 encontravam-se matriculados mais de 65 alunos, 

dos quais dez eram bolsistas com inegável comprometimento com alguma atividade 

política. 

O acompanhamento dos egressos não se dá de maneira sistemática, mas por 

meio da Associação dos ex-alunos. Essa entidade, que congrega ex e atuais alunos, 

incentiva a interação entre seus membros e outras entidades e organizações 

nacionais e internacionais, objetivando atuar na formulação, elaboração e 

desenvolvimento de projetos de organização institucional e de políticas públicas.  

Os docentes da Escola são escolhidos em função de notório saber e 

experiência em determinada área. Em geral são professores universitários, membros 

de centros de pesquisas ou funcionários públicos, contratados por prestação de 

serviços.   

QUADRO 6 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA ESCOLA DE GOVERNO 

FÁBIO KONDER COMPARATO NO CAMPO DA FORMAÇÃO 
VARIÁVEIS DE ANÁLISE CARACTERÍSTICAS 

SISTEMA PREPARATÓRIO Nenhuma especialidade. 

SELEÇÃO Nenhum pré-requisito é exigido dos candidatos. Seleção feita pela direção 

com base na avaliação das fichas de inscrição e entrevistas. 

AMBIENTE INSTITUCIONAL Fora do sistema universitário. 

CORPO DOCENTE 

• Perfil 

• Profissionais de notório saber e experiência em determinada área: em 

geral, professores universitários, membros de centros de pesquisas ou 

funcionários públicos. 

CURRÍCULO 

• Estudos 

 Estágio 

• Noções fundamentais sobre desenvolvimento nacional, Organização 

Político-administrativa Organização Econômico-financeira do Brasil, Quadro 

das Relações Internacionais, Decisão e Ética Política e Políticas Públicas. 

 

Nenhuma forma de estágio. 

DURAÇÃO Dois semestres letivos com quatro horas de aula semanais, 

EGRESSO 

• Perfil 

 Alocação 

• Pessoal habilitado a exercer, altas tarefas de direção política (estadista, 

e/o administrador.) - generalistas. 

Exclusivamente pelo mercado. 

Fonte: Fundap, Documento de Divulgação: Escola de Governo e Adm. Pública, 1991.  

2.3.5 Escola de Governo de Minas Gerais da Fundação João Pinheiro – 

(EGMG/FJP)   
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A escola de governo de Minas Gerais foi criada como parte da estrutura 

orgânica da Fundação João Pinheiro, pelo Art. 45 da Lei nº 10.961, de 14 de 

dezembro de 1992, tendo sido sua concepção orientada pela necessidade de o 

Estado preparar quadros de decisão, de níveis intermediários e superiores, em meio 

a um contingente de mais ou menos 470.000 funcionários públicos estaduais e 

municipais. A lei de criação da Escola trata também das normas de elaboração do 

Quadro Geral e dos Quadros Especiais de servidores e estabelece as diretrizes para 

instituição dos Planos de Carreira do pessoal civil do poder Executivo do estado. 

A Fundação João Pinheiro, que funciona desde 1970 está organizada em 

centros de produção, assim caracterizados: Centro de Estudos Econômicos; Centro 

de Estudos Históricos e Culturais; Centro de Estudos Políticos e Sociais; Centro de 

Desenvolvimento Municipal; Centro de Estatística e Informação; Centro de 

Desenvolvimento em Administração e Escola de Governo de Minas Gerais23. A 

Escola de Governo representa a consolidação de várias iniciativas de preparação de 

recursos humanos que vinham sendo desenvolvidas através do Centro de 

Desenvolvimento em administração da FJP. 

A Fundação tem o seguinte organograma:  

FIGURA 6 - ORGANOGRAMA DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO        

Fonte: Santos et. al.(1995)   

A escola de governo, por sua vez, possui as seguintes atribuições24:  

a) Oferecer cursos introdutórios ao Serviço Público para profissionais 

de nível superior, recém-aprovado em concursos públicos; 
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b) Realizar cursos de graduação, pós-graduação, especialização e 

aperfeiçoamento dos servidores públicos dos três níveis de 

governo: federal, estadual e municipal; 

c) Organizar cursos de formação político-administrativa para dirigentes 

de órgãos públicos, parlamentares, prefeitos e vereadores; 

d) Promover eventos voltados para a discussão de temáticas 

integrantes da agenda estratégica de Minas Gerais e do Brasil; 

e) Desenvolver pesquisas nas áreas de gestão governamental, 

políticas públicas, modernização do Estado e capacitação 

institucional destinadas ao aperfeiçoamento da administração 

pública; e 

 f) Contribuir para a melhoria do padrão de desempenho dos servidores 

públicos, através de ações que resultem no aprimoramento de sua 

qualificação. 

A escola de governo, financiada com recursos do Tesouro Estadual e com 

receitas próprias, é administrada por um Conselho Diretor composto de, no máximo 

sete membros, designados pelo Governador do Estado e presidido pelo Secretário 

de Estado de Recursos Humanos e Administração. Participam ainda do Conselho, o 

Presidente da Fundação João Pinheiro, o Presidente da Fundação de Amparo à 

Pesquisa de Minas Gerais e membros da comunidade acadêmica, do setor produtivo 

e da administração pública. 

Conta a Escola com um Diretor Geral, um Diretor Pedagógico, três 

Superintendentes (Ensino, Pesquisa e Estágio) e com uma Coordenação 

Administrativa e Financeira. Possui como principais atividades o ensino, a pesquisa, 

a consultoria organizacional e a cooperação técnica nacional e internacional. 

No que se refere às atividades de ensino, especificamente, a Fundação João 

Pinheiro, juntamente com a Escola, vem desenvolvendo uma série de cursos de 

formação destinados aos quadros das carreiras já consolidadas no Estado, tais 

como a fazendária, militar, educacional e de administração pública. Estes cursos são 

também utilizados como mecanismos de ascensão funcional dentro das carreiras.    

Os referidos cursos caracterizam-se por serem cursos de pós-graduação lato 

sensu, com duração superior a 360 horas. São eles:  

- Programa de Especialização em Administração Pública; 
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- Curso de Especialização em Administração Fazendária; 

- Programa de Especialização em Administração Municipal; 

- Curso Superior de Polícia; 

- Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; e 

- Curso de Metodologia em Ciências Sociais.  

São também oferecidos cursos de capacitação e treinamento, com duração 

de 80 a 240 horas, bem como são realizados outros eventos afins, a saber:  

- Gestão Orçamentária e Financeira na Administração Pública; 

- Programa de Desenvolvimento Gerencial do Servidor Público; 

- Ciclo de Palestras sobre Fundações Públicas; 

- Curso de Introdução ao Planejamento Urbano; e 

- Planejamento e Gestão Ambiental  

Destaque-se que, desde 1993, a Escola atua na formação de profissionais ao 

nível da graduação, mediante a implementação do curso Superior de 

Administração Pública (CSAP). Anote-se, que o CSAP teve suas atividades 

iniciadas em 1987, com apenas um concurso vestibular realizado até 1992 por 

razões de ordem institucional. 

O CSAP foi reformulado e em 1993 foi realizado novo vestibular. O CSAP é 

um curso de graduação, ministrado em quatro anos, em regime de tempo integral, 

destinado a formar profissionais para atuar nas áreas de gestão governamental e 

formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Durante o curso os 

alunos recebem bolsas de estudo no valor de um salário mínimo mensal e não há 

cobrança de mensalidade. Assinale-se, ainda, que a aprovação no CSAP garante o 

ingresso automático na carreira de Administrador Público do estado. 

O currículo do curso Superior de Administração Pública25 aprovado pelo 

Conselho Federal de Educação prevê uma carga horária de 3.000 horas, assim 

divididas:  

a) Formação básica instrumental, perfazendo uma carga horária de 

720 horas com as seguintes disciplinas: Economia, Matemática, 
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Estatística, Contabilidade, Filosofia, Psicologia, Sociologia e 

Informática; 

b) Formação profissional com 1020 horas, distribuídas em oito 

matérias: Teorias da Administração; Administração Mercadológica; 

administração da Produção; Administração de Recursos Humanos; 

Administração Financeira e Orçamentária; Administração de 

Sistema de Informação; Organização; Sistemas e Métodos e 

Administração de Recursos Materiais e Patrimônio; e 

c) Disciplinas complementares, totalizando 1020 h/aula, as dezoito 

disciplinas oferecidas referem-se aos campos da Ciência Política, 

Sociologia, Economia, Contabilidade, Direito e Administração. 

d) Estágio supervisionado em instituições públicas, com duração 

de 300 horas.  

O corpo docente é formado por funcionários da própria Casa, funcionários 

públicos de outros órgãos e professores universitários. 

A Escola pretende implantar, no primeiro semestre de 1995, um curso de 

mestrado stricto sensu em administração pública, com ênfase em Sistema de 

Informações e duração de dois anos. No presente, suas ações estão voltadas 

apenas para servidores públicos municipais e estaduais. Para ampliar suas 

atividades, ressente-se a Escola, por um lado, da inexistência de um plano estadual 

de carreira mais consistente e, por outro, de um maior apoio da ENAP à iniciativa da 

Escola vir a atender também funcionários públicos federais.  

A EGMG ressalta, entre suas atuais dificuldades, o fato de o Estado, assim 

como a União estarem se desprofissionalizando cada vez mais, na medida em que 

não há a preocupação de definir uma política de profissionalização e sequer o 

reconhecimento, por parte da esfera política, de que os recursos humanos 

constituem-se em peças de uma engrenagem maior.  

QUADRO 7 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA ESCOLA DE GOVERNO DE 

MINAS GERAIS NO CAMPO DA FORMAÇÃO  

VARIÁVEIS DE ANÁLISE CARACTERÍSTICAS 
SISTEMA PREPARATÓRIO Nenhuma especialidade 
SELEÇÃO Vestibular com caráter de concurso público 
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AMBIENTE INSTITUCIONAL Dentro do sistema universitário 
CORPO DOCENTE  

Perfil  
Cerca de 30% a 40% dos professores são da 

Fundação e o restante é recrutado do sistema 
universitário ou do próprio governo do estado. 

CURRÍCULO  
Estudos  
Estágio  

Formação Básica Instrumental: Economia, 
Matemática, Estatística, Contabilidade, Filosofia, 
Psicologia, Sociologia e Informática. Formação 
Profissional: Teorias da Administração, 
Administração Mercadológica, Administração da 
Produção; Administração de Recursos Humanos; 
Administração Financeira e Orçamentária; 
Administração de Sistema de Informação; 
Organização, Sistemas e Métodos e 
Administração de Recursos Materiais e 
Patrimônio. Disciplinas Complementares: 18 
disciplinas distribuídas entre as áreas de Ciência 
Política, Sociologia, Economia, Contabilidade, 
Direito e Administração.  

Estágio acadêmico obrigatório – duração: 300 
horas 

DURAÇÃO 3.000 horas distribuídas em quatro anos.  
EGRESSO  

Perfil  
Alocação  

Administrador público de carreira – formação 
com ênfase em políticas públicas.  

Automática pela carreira. 
Fonte: Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 1993.  

 2.3.6 - Escolas de governo em Perspectiva Comparada: tentativa de 

periodização  

Os períodos de criação das escolas de governo variaram, tanto nos países da 

Europa como na América Latina. No entanto, pode-se falar em três períodos nos 

quais há convergência de tendências:   

nas instituições latino-americanas, há uma coincidência nos anos 80 em 

termos de reforma de programas e reorientação, a maioria das quais tendo por 

inspiração o modelo francês da ENA, École Nationale d’Administration;  

nas instituições européias, uma reorientação no final dos anos 80, em geral 

marcando um afastamento com relação ao paradigma francês (a própria ENA tem 

seu modelo bastante criticado a partir de meados dos anos 80) e uma orientação 

para o New Public Management e as reformas gerenciais;  

no

 

contexto da América Latina, parece haver uma nova onda de 

reorientação das escolas de governo, a partir da segunda metade ou do fim dos 

anos 90, na mesma direção da reforma gerencial.  
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O que se quer discutir não é o provável descompasso, nos anos 80, entre as 

tendências observadas nas escolas de governo da Europa e América Latina, e sim 

os conteúdos das mudanças, suas inspirações e desdobramentos, especialmente no 

âmbito latino-americano. 

Enquanto na América Latina se buscava construir maior solidez burocrática, 

os países desenvolvidos reformavam suas instituições para uma nova administração 

pública, marcada pela descentralização, flexibilização, responsabilização de 

gerentes e dirigentes, contratualização de resultados e meios, competição 

administrada, transparência, novas formas de controle de resultados – a New Public 

Management.    

Escolas de governo latino-americanas: Os anos 80 e o modelo ENA  

O estudo realizado pela ENAP em 1994 e publicado em 1995 apontava que 

os INAP da Argentina, México e da Espanha e a ENAP do Brasil, em seus 

programas dos anos 80 (período enfocado pelo estudo), adotaram, “pelo menos 

inicialmente, o modelo de formação da École Nationale d’Administration – ENA” 

(ENAP, 1995). Ao longo do texto, ficam explicitadas as inspirações para tanto:   

superar a tradição de recrutamento político e clientelista que marcou as 

administrações públicas latino-americanas;  

suprir deficiências, resultantes de um funcionalismo, que não se encontra 

pautado num sistema de carreiras e tampouco num sistema de mérito;  

assegurar menor descontinuidade administrativa.

  

De acordo com Santos et al (1995), tratava-se, em síntese, de 

“profissionalizar a administração pública nacional”. No fundo, este era o conteúdo 

dado ao termo “profissionalização no setor público” nos anos 80, na América Latina: 

a constituição de corpos permanentes, compostos por servidores estáveis, 

organizados em carreiras, recrutados por concurso público e promovidos por Mérito 

e Antigüidade. Esta visão era predominante tanto no debate político, como no 

ambiente acadêmico e também junto às escolas de governo. 

Com esta inspiração, o sistema francês figurou como o principal referencial, 

ao ter as seguintes características, segundo a visão dominante à época: “Corrige o 

uso clientelista da administração pública, prepara competências e evita 
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descontinuidades administrativas em transições políticas”, além de formar 

generalistas com mobilidade horizontal, “evitando, assim, o estancamento entre os 

ministérios e a formação de castas profissionais”. 

Como se observou no período que se seguiu, a transposição do modelo 

francês foi frustrada. Em parte, porque o modelo não era tão virtuoso como 

imaginado e propalado, como demonstram os últimos 10 ou 15 anos de críticas à 

ENA e as tentativas de reformulação deste modelo. E mais profundamente porque 

os Estados e as sociedades latino-americanas têm características e problemas 

distintos, colocando limites à transposição de modelos. 

Como já apontado para o caso brasileiro, tais tentativas de importação do 

modelo ENA representaram a busca de construção de uma burocracia tradicional 

sólida, enquanto vários países já se lançavam na reforma das burocracias. Também 

extemporânea era a idéia de nítida separação entre política e administração, entre 

políticos e burocratas, em contextos cada vez mais democráticos.    

Situação atual: nova convergência entre escolas de governo?  

De qualquer forma, pode-se afirmar que há hoje uma convergência em termos 

de missão e finalidades de algumas escolas de governo, tanto nos países norte-

americanos e europeus como no contexto latino-americano. Podem-se agrupar as 

diferentes escolas de governo segundo esta convergência de missões, e veremos 

que não é mais possível falar em “tendências continentais” (latino-americanas x 

européias e norte-americanas); as diferenças referem-se hoje a alguns dos temas 

centrais para as escolas de governo:   

autonomia ou alinhamento às estratégias de governo;  

preparação de quadros para a continuidade ou para a mudança;  

conteúdo dado aos termos “modernização” e “profissionalização” do setor 

público: ênfase em carreiras ou em gerentes e líderes;  

abordagem acadêmica ou profissionalizante; 

atividades exclusivas de formação/capacitação ou combinadas com 

pesquisa aplicada e difusão.  

Isto pode ser observado a partir da missão afirmada pelas diferentes 
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instituições. 

É possível identificar um grupo de instituições que reúnem as seguintes 

características:   

afirmam seu alinhamento às estratégias do governo ou colocam-se como 

apoio às mudanças que se quer produzir no setor público;  

desempenham, ao mesmo tempo, uma função de antena e antecipação de 

tendências;  

especificam o conteúdo dos termos modernização e profissionalização com 

os princípios da nova gestão pública, explicitando, inclusive, ser o cidadão o 

destinatário final da modernização do setor público;  

dão ênfase ao desenvolvimento gerencial e à liderança como alavancas da 

mudança e da inovação;  

e buscam metodologias aplicadas ao desenvolvimento profissional, 

afastando-se da abordagem acadêmica.  

Estão incluídos neste grupo: CCMD – Canadá, CSC – Grã-Bretanha, ENAP-

Brasil e SIFOM – França. A seguir destacar-se-á a missão de cada uma destas 

instituições:  

 CCMD Canadian Centre for Management Development, Canadá   

“Apoiar as necessidades de desenvolvimento gerencial dos gerentes do 

serviço púbico por meio de programas de aprendizagem e cursos, eventos de 

aprendizagem, pesquisa estratégica e outras atividades de desenvolvimento de 

liderança para que, como uma comunidade, os servidores públicos sejam capazes 

de enfrentar os desafios de seu tempo no cumprimento da sua missão de servir o 

Canadá e os canadenses.” (Catálogo de cursos - ENAP, 2000).   

CSC Civil Service College, Grã Bretanha  

“O Civil Service College tem um papel crucial na implementação de partes 

importantes da visão e estratégia do Centro para Estudos de Gerenciamento e 

Política (CMPS)”. 
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Em apoio ao Programa de Modernização do Governo, o CMPS possui dois 

objetivos principais: 

- Criar um novo conjunto de recursos para fortalecer a elaboração de 

políticas públicas; e   

- Desenvolver uma nova geração de servidores públicos com o 

necessário conhecimento, habilidades e comportamento requerido pela 

moderna elaboração de políticas públicas e oferta de serviços. 

O Civil Service College possui reconhecida experiência de treinamento, 

desenvolvimento e consultoria (nacional e internacionalmente) para colaborar na 

consecução desses objetivos. (disponível no Site: regina.pacheco@enap.gov.br)

  

 

ENAP Escola Nacional de Administração Pública, Brasil   

“A ENAP tem por finalidade buscar e difundir conhecimento e tecnologia 

gerencial para o desenvolvimento de dirigentes, gerentes e demais servidores 

públicos, em direção à gestão pública ágil, eficiente e com foco no cidadão. 

Vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a ENAP 

busca traduzir, em seus programas, as orientações de governo para a inovação na 

gestão pública. Para tanto investe em conhecimento e tecnologia gerencial de ponta 

buscando adaptá-los à melhoria da gestão pública”. (Catálogo de cursos – ENAP, 

2000-2001).    

SIFOM Secteur Interministériel de Formation - À l’Organisation et au 

Management, França  

“Acompanhar, antecipar e promover a modernização dos serviços de Estado 

por meio de atividades de formação e de consultoria.  

Dadas suas ações interministeriais, o SIFOM ocupa uma oposição 

privilegiada de observatório das evoluções do setor público. O SIFOM é ligado ao 

CFPP, que depende da Direção de Pessoal, da Modernização e da Administração 

do Ministério da Economia, Finanças e Indústria. 

Os serviços do SIFOM têm por objetivos melhorar as práticas; permitir cada 

um a se interrogar sobre o sentido de suas ações, transferirem seus novos 

conhecimentos às situações de trabalho, e favorecer uma reflexão de alto nível 
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articulada ao contexto profissional de seus clientes”. (Catálogo de cursos - ENAP, 

2000).   

As escolas de governo de Portugal e Espanha fazem referência ao 

compromisso com a modernização da administração pública, sem, no entanto, 

explicitar que sentido confere a esta modernização. Com relação aos demais 

aspectos vale ressaltar, que O INA – Portugal destaca, em sua missão, sua 

autonomia (“científica, administrativa e financeira”), o que pode indicar um desejo de 

distanciamento com relação às políticas de governo; já o INAP – Espanha afirma ser 

o “centro da administração geral do Estado”, o que talvez denote uma maior 

proximidade com as políticas de governo (ainda que conceitualmente não se possa 

confundir Estado e governo):   

INA Instituto Nacional de Administração, Portugal  

“O INA é um instituto público com autonomia científica, administrativa e 

financeira, cujo objetivo é contribuir para o esforço de modernização da 

administração pública, através da Formação, da Investigação e da Assessoria 

Técnica”. (Disponível no Site: regina.pacheco@enap.gov.br).    

INAP Instituto Nacional de Administración Pública, Espanha  

O Instituto Nacional de Administração Pública (INAP) é o centro da 

Administração Geral do Estado responsável pela seleção e formação de dirigentes e 

servidores públicos, e que realiza ainda tarefas de pesquisa e estudos a serviço do 

processo de modernização da Administração Pública. (Disponível no Site: 

regina.pacheco@enap.gov.br).   

INAP Instituto Nacional de Administración Pública, México

   

Servir à sociedade contribuindo para que o Estado que a representa seja 

eficaz e eficiente e conte com uma administração pública moderna, honesta e 

profissional. (Disponível no Site: regina.pacheco@enap.gov.br).  

A instituição mexicana coloca a sociedade como seu cliente direto, e o 
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Estado como cliente derivado; é uma proposição arrojada que, no entanto, deve 

implicar sérias dificuldades para a avaliação dos resultados de suas ações. Destaca 

o compromisso com a promoção da ética, da moralidade, e adota os propósitos de 

eficiência e eficácia para o Estado; deixa, porém, de explicitar o conteúdo dado à 

profissionalização no setor público.   

INAP Instituto Nacional de Administración Pública, Argentina

  

Formar e capacitar em um ambiente de pluralismo ideológico e excelência 

acadêmica os dirigentes políticos e sociais. 

Melhorar e aprofundar o fortalecimento institucional democrático mediante 

uma gestão profissional das questões de Estado. (Disponível no Site: 

regina.pacheco@enap.gov.br).   

O INAP da Argentina amplia sua clientela para dirigentes políticos e sociais, 

adotando o pluralismo ideológico e a abordagem acadêmica; quanto à administração 

pública, afirma trabalhar pelo fortalecimento democrático e deixa de explicitar o 

conteúdo dado à profissionalização.  

Finalmente, a ENA – França ocupa um lugar à parte, ao afirmar seu 

compromisso com a preparação da futura elite do setor público:   

ENA École Nationale d’Administration, França  

“Formar altos funcionários e preparar seus alunos de carreiras para ocupar 

altos postos da administração francesa”. (Catálogo de cursos-ENAP, 1998).  

Embora não exaustiva, a análise das diferentes escolas de governo a partir de 

suas missões aponta pistas para repensar as tendências e desafios destas 

instituições. A tentativa de novo agrupamento das escolas de governo, em função de 

seus posicionamentos e orientação estratégicos, indica algumas convergências e 

possibilidades de cooperação a serem exploradas.  

2.3.7 - Tendências e desafios para as escolas de governo   

Borins (2000) publicou uma síntese de um seminário realizado em abril de 

1999, reunindo representantes de dez países integrantes da Commonwealth 
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Association for Public Administration and Management, onde foram discutidos 

tendências e desafios na capacitação de gerentes públicos. As principais tendências 

identificadas foram:   

uma competição crescente entre escolas de governo (civil service 

colleges) e fornecedores de capacitação externos;  

mudança de perfil das instituições universitárias que competem 

neste mercado: antes baseadas em departamentos de ciência política, agora 

baseadas em escolas de negócios;  

convergência, entre fornecedores de capacitação, no uso de 

metodologias aplicadas à educação de adultos;  

maior abrangência dos programas de desenvolvimento gerencial, 

antes voltados ao desenvolvimento de dirigentes e gerentes estratégicos (elite 

programs), agora abrangendo o conjunto do setor público em seus vários níveis 

gerenciais;  

algumas escolas de governo atuando de forma mais integrada com 

prioridades estratégicas de governo e ao mesmo tempo desenvolvendo uma 

importante atividade de pesquisa, ocupando um papel comparável ao das 

universidades neste campo.  

De acordo com Borins (2000), no conjunto, estas tendências refletem o 

alinhamento das escolas de governo aos princípios do New Public Management, ao 

mesmo tempo em que indicam a relevância atual do NPM para a capacitação. De 

fato, a busca de maior autonomia e responsabilização dos gerentes públicos, no 

contexto das reformas gerenciais, tornou “a capacitação uma ferramenta essencial”. 

Na última década, cresceram os investimentos públicos em capacitação, ao mesmo 

tempo em que a avaliação concreta de resultados destes investimentos, para saber 

se a capacitação está realmente agregando valor. A competição entre fornecedores 

estatais e externos favorece uma maior capacidade de resposta às necessidades, 

tanto por parte das escolas de governo como pelos fornecedores externos. 

A partir destas observações, poder-se-ia deduzir que o monopólio de escolas 

de governo na capacitação de agentes públicos tantas vezes defendida, nos anos 

80, deixa de ser desejável ou salutar. Isto implica que as escolas de governo 

aceitem e pratiquem um dos princípios da nova administração pública, a competição 
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abrindo-se ao benchmarking e à comparação de resultados, bem como introduzindo 

métodos de gerenciamento de custos e de avaliação de impacto ou mensuração da 

satisfação das organizações clientes: novos temas para uma comunidade de 

psicólogos e pedagogos que constituem em geral a força de trabalho destas 

instituições. 

A mudança de perfil das instituições universitárias que competem neste 

mercado (dos departamentos de ciência política para as escolas de negócios) pode 

representar uma nova oportunidade de interação para as escolas de governo com a 

universidade. Isto porque não é possível transpor, simplesmente, os conceitos e 

ferramentas aplicáveis às empresas privadas, para alavancar o melhor desempenho 

das organizações públicas. Assim, pode-se imaginar que caiba às escolas de 

governo prospectar o que há de melhor em conhecimento e tecnologia gerencial, 

sabidamente desenvolvida com antecedência para o setor privado, e contextualizar 

este know-how às especificidades das organizações públicas. 

Quanto às novas metodologias para educação de adultos, cabe destacar a 

liderança do CCMD – Canadian Centre for Management Development neste campo. 

O CCMD vem usando com sucesso o coaching e o mentorato, inseridos em 

programas de desenvolvimento gerencial, que abrangem atividades de pré e pós-

curso, concebidos como programas de aprendizagem. 

A quarta tendência indicada – top-down no desenvolvimento de gerentes – 

parece apresentar-se inversamente para o contexto latino-americano. Escolas de 

governo como a ENAP, que nos últimos cinco anos promoveram a capacitação 

maciça de vários segmentos de servidores públicos, devem agora fazer o caminho 

bottom-up: o novo desafio é apoiar o desenvolvimento de dirigentes e gerentes 

estratégicos. 

Este novo desafio implica rever várias das concepções que marcaram as 

escolas de governo latino-americanas durante os anos 80: revisar seu mito de 

fundação e repensar a relação entre escolas de governo e governo. Podemos 

desdobrar este desafio nos seguintes aspectos:   

por um lado, significa adotar um novo conceito de “profissionalização no 

setor público”, baseado na importância da liderança e na efetividade gerencial, e não 

mais centrado apenas na idéia de servidores estáveis de carreira;  

significa ainda uma mudança de atuação: antes as escolas de governo 
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pretendiam formar as futuras elites administrativas; agora, devem apoiar os atuais 

dirigentes e gerentes estratégicos, e agregar valor imediato à melhoria de 

desempenho das organizações públicas;  

por último, para cumprir seu novo papel, as escolas de governo devem ter 

maior integração aos desafios estratégicos do governo, ao mesmo tempo em que 

devem antecipar tendências no setor público. 

Este último aspecto já foi apontado como uma das tendências por Borins 

(2000). Ainda aqui, há uma nova oportunidade para as escolas de governo, por 

comparação às universidades. Isto porque, como afirma Borins (2000, p.299):  

Enquanto a universidade tradicional procura manter-se a distância do poder, 
de maneira, que seus professores possam ‘falar francamente ao poder’, 
CCMD – Canadá e CMPS – UK estão tentando maior proximidade com o 
poder, associando-se com agências centrais e com as prioridades 
estratégicas do governo.  

 2.3.8 - Estratégias e Perspectivas das Escolas  

A reforma da administração pública, em direção a maior compromisso com 

resultados, eficiência e eficácia das ações de governo, abre grandes oportunidades 

para as escolas de governo. Um Estado ágil e eficiente voltado para os cidadãos 

necessita de gerentes que compartilhem a ética, os valores e as competências 

gerenciais específicas para o setor público. Em muitos países, este conhecimento e 

tecnologia gerencial não estão desenvolvidos para o contexto das organizações 

públicas; assim, pode caber às escolas de governo promover a gestão do 

conhecimento em gestão pública, incentivando as parcerias, as comunidades de 

aprendizagem e o benchmarking. 

Para aproveitar esta oportunidade, as escolas de governo devem posicionar-

se frente a algumas questões centrais, como apontadas anteriormente: revisar seu 

“mito de fundação”, ancorado na construção de corpos burocráticos; repensar sua 

relação com o governo ao mesmo tempo em que antecipa tendências e influenciam 

as políticas públicas para a administração; assumir uma ação afirmativa quanto à 

necessidade de desenvolvimento gerencial no setor público; engajar-se na 

promoção de mudanças; adotar metodologias próprias, voltadas à aprendizagem 

permanente de adultos profissionais, sem querer confundir-se com as instituições 

acadêmicas; competir com as universidades na produção do saber aplicado, na 
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prospecção do conhecimento e tecnologia gerenciais adaptados às especificidades 

do setor público; esforçar-se para agregar valor imediato para o melhor desempenho 

das organizações públicas, e não apenas apostar na formação de futuras elites. 

Novos temas devem ser abordados, referentes à gestão. Nos anos 80, as 

escolas de governo trabalhavam com temas de “administração” (recursos humanos, 

compras, orçamento e finanças,...) ou de “políticas públicas” (saúde, educação, 

previdência...); devem agora se voltar para o ciclo da gestão, que abrange 

planejamento/formulação, implementação/monitoramento, e avaliação – de 

processo, de resultados (outputs) e de impacto (outcomes). 

Para tanto, algumas estratégias mostram-se adequadas. Ferramentas como o 

Balanced Scorecard - BSC e o Plano Gerencial permitem articular novos desafios e 

promover as várias transições necessárias – a transição das competências internas 

(dos profissionais das escolas de governo), a transição do produto (da “capacitação” 

à informação e conhecimento em gestão e aos programas de aprendizagem). Uma 

análise cuidadosa dos stakeholders é necessária, assim como a análise dos riscos e 

a gestão de riscos. É preciso desenvolver e aplicar ferramentas de marketing, 

específicas para o ambiente das organizações públicas, tais como segmentação do 

público-alvo, fidelização dos colaboradores eventuais (muitas escolas de governo 

não dispõem de um corpo permanente de professores), benchmarking, atendimento 

customizado e resposta a demandas, avaliação da satisfação das organizações 

clientes e dos stakeholders. O trabalho em rede com pessoas e centros de 

excelência e as parcerias internacionais podem também ajudar a enfrentar os novos 

desafios. 

A fim de garantir efetividade a suas ações, as escolas de governo, em 

perspectiva, devem buscar integração permanente com seus stakeholders. Devem 

ainda buscar atrair, para seus quadros, novos perfis profissionais, que aliem 

conhecimento sólido e experiência gerencial – os “arquitetos da aprendizagem 

gerencial” e lutar por maior flexibilidade no uso de recursos, assumindo em 

contrapartida compromissos com metas e resultados. Talvez caminhem para o 

desenvolvimento de poucos programas, voltados ao desenvolvimento gerencial, mas 

que sejam aplicados a grandes contingentes e vários níveis gerenciais, a fim de 

promover maior impacto de suas ações. 

Quaisquer que sejam as estratégias adotadas sabem hoje as escolas de 

governo que precisam provar que agregam valor à modernização da administração 
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pública, requisito dos governos e crescentemente das sociedades.   

2.4. REDE NACIONAL DE ESCOLAS DE GOVERNO E A ADEQUAÇÃO A 

REALIDADE BRASILEIRA   

De acordo com Marsh e Rhodes (1992), a partir de 2003, a ENAP tomou a 

iniciativa de articular uma extensa rede de organizações parceiras envolvendo 

escolas de governo de todo o Brasil; A essa parceria denominou de Rede de 

Escolas de Governo, com vistas a potencializar a atuação das instituições que 

trabalham com formação e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos, 

colaborando, inclusive, para o aumento da eficácia das ações dos três níveis de 

governo. 

A formação de uma rede de escolas de governo com capacitação de 

dirigentes para a gestão das políticas públicas de forma mais efetiva, transparente e 

participativa têm como primeiro objetivo o estímulo a conexões. 

A Rede Nacional de Escolas de Governo deve contribuir para o aumento da 

eficácia das instituições que trabalham com formação e aperfeiçoamento profissional 

dos servidores públicos dos três níveis de governo. Como perspectiva de trabalho, 

busca-se o compartilhamento de conhecimentos e de experiências das Escolas de 

Governo, incentivando trabalhos em parceria. Destacam-se: as contribuições para a 

formulação e articulação da política nacional de capacitação; a troca de experiências 

e abordagens metodológicas para a formação de servidores, considerando diversas 

formas de aprender, da presencial e coletiva à virtual e ao autodesenvolvimento; e, o 

estímulo à realização de fóruns de reflexão e intercâmbio de experiências das 

escolas de governo. 

Não é novidade no Brasil a organização de reuniões e seminários com 

escolas de governo e entre escolas corporativas das empresas públicas. Estas 

reuniões sempre promoveram algum grau de troca entre seus membros, fomentando 

a criação de uma policy community. Entretanto, a irregularidade dessas iniciativas 

dificultava que se criasse de fato esta rede. 

Como perspectiva de trabalho, esta estratégia busca o compartilhamento de 

conhecimentos sobre boas práticas, incentivando os trabalhos em parceria e a 

criação de conhecimento novo a partir das trocas de experiências. Além disso, 

busca-se alcançar uma estratégia comum para o desenvolvimento de competências 
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de servidores por meio de ações conjuntas e de disseminação de boas práticas. 

É exemplo de parceria desenvolvida pela ENAP a realização de programas de 

capacitação em conjunto com outras escolas lotadas em diversas regiões do país 

tendo como público-alvo, servidores dos governos locais e servidores federais 

lotados em outros estados, que não o Distrito Federal. 

Para Marsh e Rhodes (1992), a formação da Rede de Escolas de Governo se 

mostrou valiosa para aumentar a eficácia das ações de capacitação de servidores 

envolvidos com a gestão de políticas públicas, seja pelo maior acúmulo de 

conhecimento, seja pela possibilidade mesma de criação de conhecimento novo 

advindo do debate e da troca de experiências. A Rede permite ainda viabilizar – 

setorial e espacialmente – um programa de ações em torno de diretrizes comuns. A 

dimensão espacial, contida no trabalho em rede, torna-se uma variável importante 

para a garantia de maior racionalidade e eficácia às políticas públicas, 

principalmente em se considerando o tamanho do Brasil. 

A Rede de Escolas conta com um núcleo mais ativo, formado pelas Escolas 

de Governo federais. Estas são instituições que atuam na capacitação de servidores 

federais, tanto na administração direta, quanto da indireta, nas mais diversas áreas. 

Desde 2003 já foram realizados três encontros deste núcleo, onde se registra 

a presença de mais de 20 Escolas de Governo federais. Uma das principais pautas 

destes encontros tem sido o debate sobre o papel da Rede de Escolas de Governo 

na elaboração da Política Nacional de Capacitação. Frutos das discussões 

realizadas nestes encontros foram analisados expectativas e definidas algumas 

estratégias para que a Rede de Escolas possa contribuir para formulação, difusão e 

implementação desta Política, a qual se espera possa atender às necessidades de 

capacitação dos órgãos, assim como oferecer instrumentos para desenvolver as 

habilidades necessárias à atuação dos servidores nos diversos cargos e funções da 

Administração Pública. 

A Política Nacional de Capacitação da Rede pode contribuir com análises e 

discussões de alguns conteúdos e diretrizes. Os temas prioritários levantados nos 

encontros dizem respeito a seus pressupostos e diretrizes, incluindo temas como: 

relação entre a visão do papel do Estado e a política de capacitação; 

aperfeiçoamento permanente do servidor; incentivos à capacitação; processo de 

negociação da Política; racionalização de meios de execução; visões e abordagens 

da formação do servidor; formação por competências (individuais e organizacionais); 
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identificação de lacunas e necessidades de competências dos órgãos públicos; 

formação básica, acadêmica e profissional do servidor público; oportunidades de 

formação geral no serviço público. 

Foram levantados também outros temas mais específicos que devem ser 

tratados pela Política e podem ser objeto de contribuição da Rede por meio de 

análises e discussões: padronização de procedimentos; redefinição dos conteúdos 

de capacitação gerencial; ensino à distância (mecanismos de incentivo, 

aprofundamento dos conceitos e questões afins à propriedade intelectual, relativas a 

esta modalidade); financiamento e mecanismos de garantia de recursos para a 

execução da Política; autodesenvolvimento do servidor e avaliação de efetividade 

das ações. 

Além da questão da Política Nacional de Capacitação, o trabalho 

desenvolvido pela Rede também visa contribuir para a racionalização e a otimização 

de esforços por meio da otimização da infra-estrutura, recursos humanos e 

financeiros das Escolas; da minimização ou eliminação de ações em duplicidade; do 

compartilhamento de seus bancos de colaboradores; da sua atuação como centro 

de informações e divulgadora de cursos oferecidos pelas diversas escolas, 

contribuindo para a gestão do conhecimento no setor público; da promoção de 

ações de sensibilização e comprometimento para ampliar a adesão dos dirigentes 

públicos à importância da capacitação permanente dos servidores. 

Conforme Marsh e Rhodes (1992), em relação à potencialização e à 

otimização da oferta, a Rede de Escolas também pode atuar na divulgação das 

oportunidades de capacitação, especialmente na oferta de vagas em cursos de 

interesse geral para as Escolas da Rede. 

A Rede também tem muito a contribuir para a melhoria do planejamento e da 

gestão das Escolas, permitindo o estabelecimento de objetivos comuns, o 

compartilhamento de recursos e processos de gestão e a integração de meios e 

métodos, sem perder de vista a preservação das identidades institucionais das 

Escolas. 

Outra oportunidade colocada pelos integrantes da Rede é o desenvolvimento 

de um mapa comum de competências desejadas para os servidores públicos 

federais. 

Estas são apenas as primeiras idéias que surgiram nestes encontros iniciais, 

sendo que ainda há muito a ser desenvolvido. O envolvimento dos dirigentes e a 
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generosidade no compartilhamento de saberes permitiram que algumas iniciativas 

começassem a se concretizar, como, por exemplo, a elaboração da proposta de um 

Portal eletrônico que concentre as informações sobre as Escolas de Governo 

Federal no Brasil. 

Outra possibilidade reside em ofertar métodos alternativos para a 

capacitação. Neste início do século XXI o trabalho mudou muito. Os instrumentos 

tradicionais de formação em salas de aula não são suficientes para fazer face às 

necessidades e aos estilos de aprendizado desses novos tempos. Muitos 

profissionais vêm buscando se atualizar sem a volta aos bancos escolares. Não o 

fazem sem esforço. Como Escola de Governo assumem, portanto, a tarefa de 

facilitar esse processo de autodesenvolvimento de servidores. 

Esta política está sendo desenvolvida por meio de dois instrumentos: o sítio 

da Escola e a Revista do Serviço Público. Como um nó da rede de escolas, 

assumiu-se o papel de reformular o sítio da ENAP para facilitar a conexão entre as 

pessoas, bem como a velocidade com que estas conexões poderão ser realizadas. 

Ele passa a ser parte da política de capacitação da Escola, como um espaço 

colaborativo de aprendizagem. Significa o estímulo à criação de comunidades de 

aprendizagem, de equipes virtuais que possam trocar e compartilhar conhecimentos 

sem a necessidade de tutoria e de certificação. A Biblioteca também ocupa lugar 

central nesta política. Sabe-se que os ganhos desse aprendizado informal não 

podem ser quantificados. Todavia, não poder avaliar da mesma forma que se faz 

com o ensino tradicional não tira a certeza do valor deste novo modo de aprender.  

2.4.1Conceituação de Rede  

Marsh e Rhodes (1992) explicam que a palavra rede é bem antiga e vem do 

latim retis - rede ou teia significando entrelaçamento de fios com aberturas regulares 

que formam uma espécie de tecido. A partir da noção de entrelaçamento, malha e 

estrutura reticulada, a palavra rede foi ganhando novos significados ao longo dos 

tempos passando a ser empregada em diferentes situações como as seguintes: 

a) Rede de descanso: rede utilizada por seres humanos para 

descanso; 
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b) Rede de drenagem: rede para escoamento das águas nas cidades 

e bacias hidrográficas; 

c) Rede neuronal: sistema computacional;  

d) Rede de educação ambiental,  

e) Rede de emissoras de TV e rádio; 

f) Rede de lideranças; e 

g) Rede de trabalho e renda entre outras.  

O conceito de rede transformou-se, nas últimas duas décadas, em uma 

alternativa prática de organização, possibilitando processos capazes de responder 

às demandas de flexibilidade, conectividade e descentralização das esferas 

contemporâneas de atuação e articulação social. 

Mas a conceituação de Rede enquanto sistema de laços realimentados 

provém da Biologia. Quando os ecologistas das décadas de 1920 e 1930 estudavam 

as teias alimentares e os ciclos da vida, propuseram que a rede é o único padrão de 

organização comum a todos os sistemas vivos.  

A temática das redes não é uma novidade no campo acadêmico. A Biologia e 

a Física têm apresentado discussões sobre o tema há bastante tempo e as 

apresentações descritivas não diferem tanto das que temos utilizado, exceto pelas 

equações matemáticas que empregam em sua linguagem. 

Somente nas últimas décadas é que o conceito de redes foi adotado como 

ferramenta organizacional para dar nome a uma nova forma de trabalho colaborativo 

entre partes (pessoas, instituições em geral, empresas etc.) muito facilitadas pelas 

inovações tecnológicas da era da informação. 

Portanto, redes são sistemas organizacionais capazes de reunir indivíduos e 

instituições, de forma democrática e participativa, em torno de objetivos e/ou 

temáticas comuns. 

Estruturas flexíveis e cadenciadas, as redes se estabelecem por relações 

horizontais, interconexas e em dinâmicas que supõem o trabalho colaborativo e 

participativo. As redes se sustentam pela vontade e afinidade de seus integrantes, 

caracterizando-se como um significativo recurso organizacional, tanto para as 
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relações pessoais quanto para a estruturação social. 

Na prática, redes são comunidades, virtual ou presencialmente constituídas. 

Essa identificação é muito importante para a compreensão conceitual. As definições 

de Rede falam de células, nós, conexões orgânicas, sistemas, tudo isso é essencial 

e até mesmo historicamente correto para a conceituação, mas é a idéia de 

comunidade que permite a problematização do tema e, conseqüentemente, o seu 

entendimento.  

2.4.2 - Tipos de Rede  

Nos últimos anos a empresa em rede parece estar prosperando em vários 

contextos institucionais e culturais, pois enquanto a grande empresa com várias 

unidades, hierarquicamente organizada em torno de linhas verticais parece estar 

mal-adaptada à economia informacional/global, por outro lado, os sistemas de rede 

estão muito mais adaptados à globalização e informacionalização.  

Por isso, conforme Ernest (1994, p.05) as empresas na economia global 

compreendem cinco tipos diferentes de redes que são:  

a) Rede de fornecedores: inclui subcontratação, acordos OEM       

(Fabricação do Equipamento Original) e ODM (Fabricação do Projeto Original) 

entre cliente (a “empresa focal”) e seus fornecedores de insumos 

intermediários para produção; 

b) Redes de produtores: abrangem todos os acordos de co-produção que 

oferecem possibilidade a produtores concorrentes de juntarem suas 

capacidades de produção e recursos financeiro/humanos com a finalidade de 

ampliar seus portfólios de produtos, bem como sua cobertura geográfica; 

c) Redes de clientes: são os encadeamentos à frente entre as indústrias e 

distribuidores, canais de comercialização, revendedores com valor agregado 

e usuários finais, nos grandes mercados de exportação ou nos mercados 

domésticos; 

d) Coalizões-padrão: são iniciadas por potenciais definidores de padrões 

globais com o objetivo explícito de prender tantas empresas quanto possível a 

seu produto proprietário ou padrões de interface; e, 
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e) Redes de cooperação tecnológica: facilitam a aquisição de tecnologia para 

projetos e produção de produtos; capacita o desenvolvimento conjunto dos 

processos e da produção e permitem acesso compartilhado a conhecimentos 

científicos genéricos e de Pesquisa & Desenvolvimento.  

No entanto, como atualmente as sociedades enfrentam uma série de 

mudanças e transformações, quer de natureza econômica, política ambiental e 

social, como também, no campo do conhecimento e da explosão populacional, 

desencadeando assim, nas pessoas e nas organizações inúmeros problemas e 

desafios, que passam evidentemente a exigir profissionais altamente especializados 

e capacitados para atuar na sociedade globalizada, competitiva e fortemente 

pragmática. 

As organizações contemporâneas querem de natureza pública ou privada 

começam a perceber que para crescerem, se expandirem e se manterem 

competitivas, é necessário que as mesmas, segundo a antropóloga social Karen 

Stephenson (2002), passem a atuar em redes, pois elas representam os caminhos 

invisíveis das relações sociais e das informações que tem influência direta no 

sucesso ou fracasso destas organizações. 

Portanto, para Stephenson (2002, p.66) existem seis tipos de redes que 

podem apoiar as decisões estratégicas para a sobrevivência das organizações que 

são: 

a) Rede do trabalho: com quem você troca informação como à parte de suas 

rotinas diárias de trabalho. Os contatos diários e as operações rotineiras 

representam “o pulso relaxado, habitual, mundano” de uma cultura. As funções e as 

disfunções; as trocas de favores e as falhas tornam-se sempre evidentes; 

b) Rede social: com quem você faz contatos para verificar, dentro e fora 

do escritório, o que esta acontecendo no trabalho Esta rede é importante 

primeiramente como um indicador da confiança dentro de uma cultura empresarial. 

As organizações saudáveis são aquelas cujas redes sociais revelam coesão social 

suficiente para suportar o stress e a incerteza, mas que não exijam muito 

investimento em tempo e capital social de seus participantes. 

c) Rede da inovação: com quem você colabora ou contribui em torno 

das idéias novas. Há uma sinceridade e um encantamento infantil nas conversações 
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conduzidas nesta rede, porque as pessoas falam abertamente sobre suas 

percepções, idéias, e experiências. Por exemplo, porque nós usamos quatro linhas 

de produção separadas quando três seriam suficientes? Ou então, vamos 

experimentar e ver o que acontece; as pessoas-chave nesta rede fazem vista grossa 

das tradições da empresa e podem colidir com os guardiões corporativos da 

expertise e do saber, menosprezando-os como relíquias.                    

d) Rede dos especialistas: quem você procura para obter informação 

especializada expertise ou conselhos. Nas organizações existem estas redes 

nucleares cujos membros-chave detêm o crítico e estabelecido, e muitas vezes 

tácito, conhecimento da empresa.  

e) Rede de orientação de carreira ou de estratégia: a quem você vai 

pedir conselhos sobre o futuro. Se as pessoas tenderem a confiar na opinião de 

outros, da mesma companhia, na orientação de suas carreiras ou como mentores 

pessoais, isso indicará um nível elevado de confiança. Esta rede frequentemente 

influencia diretamente a estratégia corporativa por que as decisões sobre carreiras e 

os movimentos estratégicos são ambos voltados para o futuro. 

f) Rede de aprendizagem: com quem você trabalha para melhorar 

processos ou métodos existentes. As pessoas-chave nesta rede podem transformar-

se em pontes entre as redes de especialistas e as redes de inovação, facilitando o 

diálogo entre a velha guarda e a vanguarda. Como a maioria das pessoas é 

temerosa das mudanças genuínas, esta rede tende a ficar adormecida até que uma 

mudança qualquer desperte um novo sentimento de confiança. 

Dentro dessa perspectiva que apresenta os tipos de redes, que podem atuar 

estrategicamente, verifica-se que esta nova ferramenta ou forma de trabalho 

permite, através das possibilidades de interconexão, alterar e recriar paradigmas 

geográficos, pois colocam em contato, em tempo real, pontos de diversas partes do 

globo; modifica a noção de distância e cria novos espaços, como os territórios 

virtuais para comunidades que não convivem fisicamente. Logo, como afirma 

Castells (1999, p.232):   

A cooperação e os sistemas de rede oferecem a única possibilidade de 
dividir custos e riscos, bem como manter–se em dia com a informação 
constantemente renovada. Mas as redes atuam como porteiro. Dentro delas 
são criadas novas oportunidades o tempo todo. Fora das redes, a 
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sobrevivência fica cada vez mais difícil.  

2.4.2 – Escolas participantes da Rede Nacional de Escolas de Governo  

As escolas participantes da Rede Nacional de Escolas de Governo são: 

federais, estaduais, municipais e Universidades e Instituições de Ensino, conforme 

citado abaixo:  

Escolas Federais   

Academia da Força Aérea/AFA – SP  

Academia Militar das Agulhas Negras/AMAN – RJ  

Academia Nacional de Polícia/ANP – DF  

Câmara dos Deputados/CEFOR – DF  

Escola de Administração e Capacitação de Servidores do Tribunal Regional 

do Trabalho da 1ª Região/ESACS – RJ  

Escola de Administração Fazendária/ESAF – DF  

Escola de Administração Judiciária do TRT da 9ª Região  

Escola de Advocacia Geral da União – DF  

Escola Judicial do TRT – 3ª Região  

Escola Nacional de Administração Pública/ENAP – DF  

Escola Nacional de Ciências Estatísticas/ENCE – RJ  

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/ENSP – RJ 

 Escola Naval/EM – RJ 

 Escola Superior de Guerra/ESG – RJ 

 Escola Superior do Ministério Público da União/ESMPU – DF 

 Fundação Joaquim Nabuco/FUNDAJ – PE 

 Instituto Rio Branco/IRBR – DF 

 Instituto Serzedello Corrêa/ISC/TCU – DF 

 Universidade Corporativa Serpro/Uniserpro – DF 

Universidade Corporativa Banco do Brasil 

 Universidade Corporativa Caixa Econômica Federal – DF 

 Universidade Petrobrás – RJ 

 Universidade Corporativa do BACEN/UniBacen – DF 
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 Universidade do Legislativo/UNILEGIS – DF 

 Universidade dos Correios – DF  

Escolas Estaduais  

 Escola de Administração Pública do Amapá/EAP – AP  

Escola de Contas e Gestão do TCE – RJ 

 

Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo – ES 

 Escola de Contas Públicas Prof. Barreto Guimarães/ECPBG/TCE – PE 

 Escola de Gestão da Justiça e da Segurança/ESGJS – RS 

 Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena – RS 

 Escola de Governo – MT 

 Escola de Governo de Pernambuco – PE 

 Escola de Governo do Estado do Piauí/EGEPI – PI 

 Escola de Governo do Estado de Goiás – GO 

 Escola de Governo do Maranhão/EGMA – MA 

 Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul – MS 

 Escola de Governo do Estado do Pará/EGPA – PA 

 Escola de Governo do Paraná – PR 

 Escola de Governo e Cidadania – SC 

 Escola de Governo Germano Santos/EGGS – AL 

 

Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho/Fundação João 

Pinheiro – MG 

 Escola do Legislativo/Assembléia Legislativa de Minas Gerais – MG 

 Escola do Legislativo Deputado Romildo Bolzan – RS  

Escola de Serviço Público do Espírito Santo/ESESP – ES 

 Fundação do Desenvolvimento Administrativo/FUNDAP – SP 

 Fundação para o Desenvolvimento dos Recursos Humanos/FDRH - RS  

Fundação Escola de Governo do Rio Grande do Norte/SRH/SEARH – RN  

Fundação Escola de Serviço Público/FESP – RJ 

 Fundação Escola do Servidor Público do Estado do Acre/FESPAC – AC 

 Fundação Luís Eduardo Magalhães/FLEM – BA 

 Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social/IPARDES-PR 
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Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico/SEPLAN – AM 

 
Universidade Corporativa do Serviço Público do Estado da Bahia/SAEB – 

BA   

Escolas Municipais  

 Associação Brasileira de Municípios/ABM – DF 

 Centro de Treinamento Miguel Arraes/CETRE/SEAD – PB 

 Escola Diadema de Administração Pública/EDAP – SP 

 Escola de Desenvolvimento do Servidor Municipal/EDSM Jacareí – SP 

 Escola de Gestão Pública da Prefeitura do Recife/EGPPR – PE 

 Escola de Gestão Pública de Porto Alegre – RS 

 Escola de Governo e Gestão Municipal/EGGEM – MA 

 Escola Municipal de Administração Pública de Boa Vista/EMAP – RR 

 

Fundação de Educação Profissional e Administração Pública de Itajaí/FEAP 

– SC 

 Fundação Educacional São Carlos/FESC – SP 

 Fundação Escola de Serviço Público Municipal/FESPM – MA 

 Fundação José Pedro de Oliveira – Campinas/SP 

 

Fundação Prefeito Faria Lima/Centro de Estudos e Pesquisas de 

Administração Municipal/CEPAM – SP 

 Instituto Municipal de Administração Pública/IMAP – PR 

 

Prefeitura da cidade de São Paulo/Secretaria Municipal de Gestão Pública – 

SP  

Prefeitura Municipal de Campinas – SP 

 Prefeitura Municipal de São Paulo – SP 

 Secretaria Municipal de Administração/SEAD – BA 

 Secretaria de Administração de Santo André – SP 

 Secretaria de Administração de Vitória – ES 

 Secretaria de Administração do Recife – PE 

 Secretaria Municipal de Administração de Guarulhos – SP 

 Secretaria Municipal de Administração/SMA/SUBEPAP/FJG – RJ 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de 
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Goiânia/SMARH – GO  

Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência 

Social/SEMAD - RN   

Universidades e Instituições de Ensino  

 Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas/EBAPE/FGV-RJ 

 Fundação Getúlio Vargas/FGV – SP 

 Universidade de Brasília/UnB – DF 

 Universidade de São Paulo/USP – SP 

 Universidade Federal da Bahia/UFBA – BA 

 Universidade Federal de Rondônia/UNIR – RO 

 Universidade Federal de Roraima/UFRR – RR 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS – RS 

 Universidade Federal do Pará/UFPA - PA  

2.4.3 – Rede Nacional de Escolas de Governo – Oficina  

No dia 08 de junho de 2006, na ENAP, Brasília aconteceu o IV Encontro da 

Rede Nacional de Escolas de Governo, com a participação da ESAF, SERPRO, 

ANP, Fundação João Goulart e ENAP. 

Esse Encontro foi desenvolvido no formato de oficina e debateu-se o tema: 

Cooperar, Compartilhar Conhecimentos e Experiências.  

O objetivo geral foi de propiciar um espaço de compartilhamento e troca de 

informações e de concretização de negócios futuros entre as escolas presentes. Os 

específicos foram: compartilhar experiências; ampliar o conhecimento sobre as 

ações mais relevantes das Escolas; ampliar as possibilidades de articulação, 

impulsionando ações concretas de cooperação entre as Escolas. 

Representantes de Escolas Federais, Estaduais e Municipais e outras 

instituições dedicadas à formação de servidores estiveram presentes. 

A oficina foi desenvolvida em quatro momentos:  

1) Papel e Desafios do CDES – Conselho de Desenvolvimento Econômico e 

Social; 
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2) Refletindo sobre a Rede; 

3) Consolidando a Cooperação: O Mercado de Possibilidades; 

4) Fortalecendo a Rede.  

Este momento foi trabalhado em três passos:   

No primeiro passo cada pessoa trabalhou, individualmente, as seguintes 

perguntas:   

1.Qual é/tem sido a importância da Rede para a minha instituição?  

2.Qual é/pode ser a importância da minha instituição para a Rede?  

3.Qual uma conquista/ganho que obtive com a Rede?   

No segundo, a plenária foi dividida em subgrupos aleatórios para 

compartilhar, debater e elaborar uma síntese de suas respostas.  

No terceiro passo os subgrupos debateram e formularam coletivamente 

duas respostas para a pergunta:     

1.Que dificuldades deveriam ser superadas para conseguirmos um 

maior aproveitamento da rede?   

Ao final o debate dos subgrupos foi apresentado em plenária, com os 

resultados expostos no QUADRO 8.  

Qual tem sido a importância 
da Rede para a minha 
instituição? 

Cite um exemplo de uma 
conquista ou um ganho que 
obteve com a Rede 

Qual é/ pode ser a 
importância da minha 
instituição para a Rede? 
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A troca. O fortalecimento e a 
articulação das instituições   

Conhecimento, aproximação, 
intercâmbio e troca de 
experiência   

Espaços de troca de 
experiências   

Possibilidade de discutir 
problemas comuns   

Ter a quem pedir ajuda para 
facilitar e concretizar os 
projetos   

(Re) significar nossas 
próprias experiências, a partir 
do diálogo com as 
experiências dos atores da 
Rede   

Ainda pequena, mas com 
expectativa de crescimento   

Fortalecimento das nossas 
instituições   

Conjunto de instituições com 
objetivos comuns buscando o 
conhecimento, inovação e 
parcerias para desenvolver as 
políticas públicas   

Intercâmbio entre pessoas e 
instituições  

Conhecimento de novas 
experiências, aprimoramento 
das parcerias  

Motivação da equipe: a Rede 
funciona como motivadora  

Receber da Enap e de outras 
escolas materiais para estudo, 
muito utilizados pela equipe  

Possíveis parcerias para 
construção de trabalhos em 
conjunto  

Ampliação das possibilidades 
de atuação conjunta e 
racionalização  

A possibilidade de dialogar 
com instituições e objetos tão 
diversos. Aprender na 
diversidade  

A discussão da construção de 
consensos em Redes  

Discussão sobre critérios de 
avaliação de capacitação de 
servidores  

É importante saber, que 
estamos todos no mesmo 
barco, temos as mesmas 
questões, problemas e dilemas 
de gestores de escolas de 
outras nações  

Parceria com a ENAP e outros 
órgãos públicos (ofertas de 
cursos)  

A intensificação e 
fortalecimento de discussões 
sobre temas da área de gestão 
de pessoas  

Troca de experiências   

Adesão, comprometimento, 
intercâmbio de know-how e 
profissionais   

Podemos ser um pólo 
regional, um parceiro... mais 
um nó nesta Rede, enquanto + 
1 protagonista!   

Cooperação, espaço de 
reflexão e discussão   

Incentivar a construção e a 
consolidação da Rede   

Troca de experiências e 
conhecimento nas 3 esferas de 
governo   

Intercâmbio

 

Que dificuldades devem ser superadas para um maior aproveitamento da rede?  

Discute-se muito com pouca resolutibilidade  
Coordenação mais efetiva da Rede  
Comprometimento dos participantes com a Rede, o que inclui menor rotatividade dos 

representantes  
Resultados mais conclusivos dos encontros; continuidade das ações e operacionalização  
Realização de 1 seminário para apresentação das escolas e de seus produtos 

 Maior reconhecimento da Rede por parte das instituições  
O grupo percebe que não tem um agente aglutinador  
Reconhecer nossa identidade comum na diversidade

 

 
Definir campos comuns de diálogo

 

 
A ENAP deve ser mais pró-ativa, superar questões políticas, socializar seus programas  
Não existe uma agenda definida para a Rede  
Falta de uma agenda construída coletivamente

 

 
Comunicação  
Comunicação 



101   

Comunicação entre os membros e as instituições  
Identificação de necessidades e disponibilidade de experiências e conhecimento  

Fonte: Heloísa Nogueira e Flora Oliveira (2006) - ENAP  

O Mercado de Possibilidades foi outro momento que viabilizou a cooperação 

e o intercâmbio entre as instituições da Rede de Escolas Brasil visando:  

 

Criar um espaço onde cada instituição pudesse apresentar as ofertas 

disponíveis para as instituições da Rede 

 

Criar um espaço/ambiente onde, a partir das ofertas colocadas, o conjunto 

das instituições pudesse estabelecer acordos/ “fazer negócios” de forma bilateral ou 

coletiva.  

Para viabilizar este Mercado, cada instituição presente elencou suas ofertas e 

afixou-as no painel correspondente de sua instituição.   

2.5 – AS ESCOLAS ESTUDADAS  

2.5 – A ESPEA: Experiência Amazonense  

A Escola de Serviço Público do Estado do Amazonas (ESPEA) foi criada em 

20 de dezembro de 1961 pela Lei Estadual 4.024, com a finalidade de promover o 

treinamento, especialização e aperfeiçoamento dos fundiários públicos, e ministrar o 

ensino de grau médico, no campo da administração. 

A ESPEA foi um estabelecimento de nível médio, criado e mantido pelo 

Departamento de Administração e Serviço Público do Amazonas (DASPA), para, no 

campo de administração e principalmente da administração pública, exercer 

atividades de ensino, de pesquisas, de documentação e de assistência técnica. 

Para a execução de seus objetivos competia à ESPEA:  

a) Preparar pessoal técnico em administração, a fim de exercer atividades de 

estudo, pesquisa técnica e direção de serviço; 

b) Promover o treinamento, aperfeiçoamento e especialização, em 

administração, de serviços públicos ou empresariais; 
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c) Realizar estudos, levantamentos e pesquisas no campo da administração; 

d) Manter intercâmbio com universidades, escolas de Administração e outras 

instituições culturais, nacionais e estrangeiras; 

e) Promover a divulgação de conhecimentos e de novas técnicas de 

racionalização de serviços administrativos, bem como, prestar assistência 

técnica, mediante acordos, aos organismos públicos e privados que 

solicitarem; 

f) Organizar, com a cooperação de órgãos públicos e de entidades privadas, 

um centro de documentação relativa à administração no Estado e exercer 

outras funções correlatas.  

A ESPEA mantinha os seguintes cursos:  

a) Assistente Técnico de Administração (curso de formação básica); 

b) De Treinamento 

c) De Treinamento em Serviço; 

d) Intensivos.  

O Curso de Administração se destinava a ministrar ensino de nível médio no 

campo das ciências sociais e políticas e no das técnicas de administração, 

conferindo aos que o concluíssem o título de Técnico em Administração Pública. 

O Curso era ministrado em três (3) séries, cada uma constante de dois (2) 

períodos letivos. Suas disciplinas eram permanentes e compulsórias para todos os 

alunos e também seletivas. 

No programa da primeira série constavam as disciplinas: Elementos de 

Administração e Organização; Contabilidade Geral e Aplicada; Matemática; 

Relações Humanas; Inglês; Português; Programa de Economia. 

Na segunda série: Organização de Empresas; Técnica Comercial e Controle 

Administrativo; Ciências Sociais; Métodos de Pesquisa; Geografia Econômica; 

Direito Usual; Português; Comunicações Administrativas. 

Na terceira série: Organização de Serviços Públicos; Legislação Aplicada; 

Estatística; Orçamento; Princípios de Técnica e Liderança; Administração Municipal; 

Organização de Empresas; Administração de Pessoal e Material.  

Os Cursos de Treinamento visava o aperfeiçoamento do funcionalismo nas 



103  

várias técnicas da Ciência Administrativa e a oportunidade de realização era 

determinada pelo Diretor da ESPEA, sempre no atendimento às necessidades e aos 

interesses da pública administração. 

O currículo, a carga horária e a duração dos Cursos de Treinamento, eram 

fixados pela Congregação, por proposta do Diretor e todos recebiam certificado de 

aprovação. 

Os Cursos de Treinamento em Serviço realizados pela ESPEA eram sempre 

no interesse da melhoria do serviço público estadual com os seguintes objetivos:  

a) a adaptação ou readaptação de serviços civis estaduais; 

b) a organização de planos de treinamentos práticos, utilizando as várias 

técnicas apropriadas; 

c) a criação de condições de trabalho que contribuíssem para aumentar a 

eficiência e a produtividade do funcionalismo público;  

As instruções e os programas de treinamento em serviço eram organizados 

pelo Diretor da ESPEA, ouvida primeiro a Congregação. 

Os Cursos Intensivos tinham o objetivo de atender às necessidades 

específicas de treinamento, especialização e aperfeiçoamento de funcionários 

públicos e de servidores de empresas. 

Eram cursos de curta duração e obedeciam ao regime do tempo integral. Os 

alunos também recebiam o Certificado de Aprovação ou de Freqüência na conclusão 

do curso. 

Os Cursos Intensivos aplicados eram:   

Curso Intensivo de Administração Pública;  

Curso Intensivo de Administração de Empresas;  

Cursos e Seminários de Aperfeiçoamento de Chefes, Administradores e 

Servidores em geral.   

2.5.1 – Da congregação  

A Congregação era constituída pelos professores da ESPEA, e pelo Diretor. 
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Suas reuniões eram presididas pelo Diretor ou, em sua ausência, pelo professor 

mais antigo e se reuniam ordinariamente uma vez por mês, por convocação do 

Diretor feita com antecedência mínima de 48 horas e na qual se indicava a Ordem 

do Dia. 

Suas competências eram:   

Exercer, como órgão deliberativo, a jurisdição superior da Escola;  

Aprovar o Regimento e reformá-lo;  

Deliberar sobre assuntos de natureza didática de ordem geral e sobre os 

planos de pesquisa ou outros que tenham objetivos semelhantes;  

Aprovar normas para seleção e acesso dos membros do corpo docente;  

Deliberar sobre a suspensão ou a destituição de membros do corpo 

docente;  

Deliberar sobre o comparecimento de membros do corpo docente a 

congressos, conferências e reuniões equivalente, no País ou no Exterior, como 

representantes da Escola;  

Deliberar em grau de recursos, sobre penalidades impostas a membros do 

corpo docente, nos termos do Regimento;  

Aprovar os programas das disciplinas e o calendário escolar;

 

Sugerir ao Diretor providências que concorram para a eficiência da 

administração da Escola e do ensino por ela ministrado;  

Organizar, entre os seus membros, comissões permanentes para o estudo 

de assuntos que a ela sejam submetidos;  

Conferir graus ou títulos honorários, por proposta do Diretor;  

Exercer as demais funções que lhe são atribuídas por este Regimento.  

2.5.2 – Decreto nº 2.135, de 7 de JULHO de 1971  

O Decreto em questão dispunha sobre a estruturação da Secretaria de 

Estado de Administração em substituição ao antigo DASPA. 

Nele dispunha que a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) 

funcionaria de acordo com os princípios de organização e gestão por sistemas. Seu 

funcionamento deveria realizar-se através do Sistema de Administração Geral do 

Estado, um conjunto integrado, interrelacionado e controlado de todas as atividades 
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que objetivassem a normatização de procedimentos e sua execução nas áreas de 

pessoal, material e serviços gerais, comum aos órgãos de administração direta do 

Estado e aos que estes jurisdicionariam.  

O Sistema de Administração Geral era composto de: 

a) o Sistema de Pessoal; 

b) o Sistema de Material; 

c) o Sistema de Serviços Gerais.  

A normatização e o controle centrais das atividades integrantes dos Sistemas 

citados constituíam competência privativa da Secretaria de Estado de Administração 

(SEAD), compatibilizada permanentemente com as diretrizes gerais do Governo do 

Estado. 

A ESPEA era parte integrante do Sistema, sendo subordinada técnica e 

administrativamente à Secretaria. 

À ESPEA competia executar a política de desenvolvimento dos recursos 

humanos do Governo do Estado, em relação direta com as necessidades aferidas ou 

previstas pelos órgãos dos Sistemas. As complementações de sua estrutura 

orgânica eram de competência da SEAD. 

Quanto às ações da ESPEA, seu objetivo principal era o treinamento de 

pessoal visando:  

1. A seleção externa ou interna de servidores mediante concurso ou teste de 

habilitação; 

2. Formação básica de pessoal administrativo e técnico nas classes iniciais da 

carreira, pela primeira investidura, ascensão, enquadramento ou reclassificação 

funcional; 

3. Qualificação para exercício de função nova, especialização e/ou 

aperfeiçoamento e reciclagem de servidores já em atividades;  

As atividades de ensino objetivavam, também, o aprimoramento cultural, 

moral, psicológico e técnico dos treinandos necessário ao bom desempenho de suas 

atribuições e responsabilidades. 

A ESPEA, no planejamento de suas atividades levava em conta as atribuições 
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legais constantes do seu Regimento Interno, seus objetivos e políticas, em particular 

as atribuições inerentes a cada grupo ocupacional de servidor.   

2.6 - A FESPM: A Experiência Manauense  

A Fundação Escola de Serviço Público Municipal teve a missão de investir na 

Formação continuada do profissional/servidores para o exercício da Gestão Pública 

com Eficiência, Ética e Cidadania fundamentada nas diretrizes da gestão através do 

Programa de Formação para o Desenvolvimento Institucional, dividido em quatro 

subprogramas ou eixos estruturantes, nos quais são alocadas as ações de 

Formação e Projetos Estratégicos. 

Os Eixos Estruturantes são:  

1) Fortalecimento da Estrutura Organizacional – consiste na formação 

permanente dos Sistemas Operacionais da PMM, promovendo unidade, 

comunicação, cooperação, modernização e celeridade nas ações, dinamizando cada 

vez mais o fluxo do serviço prestado ao usuário cidadão. A Estrutura Organizacional 

da PMM opera com os sistemas abaixo descritos:    

Gestão de Finanças – Arrecadação e Contabilidade  

Serviço Social

 

   Planejamento

 

 

Gestão de Pessoas  

Patrimônio e Suprimentos

 

 

Comunicação Social  

Tecnologia da Informação  

Controle Interno

  

2) Inovação de Tecnologia de Gestão – Desenvolvimento de ferramentas 

para modernização da gestão, propiciando uma base sólida de competências 

administrativas capazes de atender as exigências da atualidade no serviço público.  

3) Qualidade de Vida no Trabalho – Consiste no desenvolvimento de ações 

que promovam ambientes saudáveis. Trata-se de criar condições para a melhoria 
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das relações do servidor com o trabalho, de modo a gerar satisfação pessoal e 

fortalecimento institucional.  

4) Subprogramas Especiais – A ação estratégica é, por natureza, a 

expressão exata de definição deste subprograma. Pensar estrategicamente para a 

gestão é criar a oportunidade do FAZER para OBTER RESULTADOS sistêmicos, 

integradores e relevantes.  

2.6.1 - Contextualização Histórica da Escola de Governo Municipal  

A Fundação Escola de Serviço Público Municipal – FESPM foi criada através 

da Lei nº 979 de 29 de maio de 2006, publicada no Diário Oficial do Município de 

Manaus de nº 1492 de 31 de maio de 2006. 

No passado a ESPM cumprindo o ordenamento da Lei Orgânica do Município 

de Manaus, artigo 107, promulgada em 05.04.1990, mais as alterações disciplinadas 

da Ementa nº 004/95, de 12.12.96, era vinculada à Secretaria Municipal de 

Administração – SEMAD. 

A partir do ano de 2007 inicia-se, na FESPM, um processo de avaliação dos 

marcos legais, que amparavam a redefinição dos objetivos institucionais. Para esse 

fim, inúmeras discussões foram feitas com o corpo técnico da instituição e parceiros, 

com propósito de se afirmar o novo Conceito da FESPM e estabelecer os 

fundamentos relevantes quanto à concepção da Escola de Governo Municipal 

referendada no Plano Plurianual 2006-2009 da PMM. A concepção definida 

sustenta-se nos quatro mega-objetivos: Cidadania e Inclusão Social; 

Desenvolvimento Social Urbano; Indução ao Desenvolvimento Econômico Local; 

Gestão Pública Estratégica, Moderna e Participativa, como motor para Reforma 

Administrativa, criando metas e condições operacionais para o agir estratégico, 

moderno e participativo por meio da Escola de Governo Municipal. 

Feito esses encaminhamentos administrativos, passou-se a cumprir uma 

metodologia participativa envolvendo diretamente os técnicos da Escola de Governo 

Municipal numa prática sistemática de avaliação e definição de novos procedimentos 

para o levantamento de Demandas de Formação Continuada junto às Unidades 

Administrativas. As solicitações demandadas passaram a ser analisadas a partir das 

reais necessidades da gestão, resultando em Programas e Projetos, que além de 
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qualificar o profissional para o serviço fortalece também, a nova estrutural 

organizacional da Prefeitura, em especial as secretarias que operam os sistemas e 

subsistemas. 

Todos os procedimentos foram feitos de forma transparente, dialógica, 

participativa, tendo por fim o cumprimento dos princípios republicanos, não mais 

como ação isolada e personal, mas como Escola de Governo Municipal, 

comprometida com a Formação Continuada do profissional/servidor visando à 

qualificação do serviço, implantando novas práticas de governança, em respeito ao 

usuário cidadão.  

As atribuições da FESPM:   

Efetuar cursos regulares de Administração Pública;  

Proporcionar o treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem dos servidores 

em todas as áreas requeridas pela Administração Municipal.  

Realizar concursos e seleções;  

Firmar convênios com instituições especializadas;  

Apoiar e promover a formação de mão-de-obra para o setor de turismo;  

Outros que a Lei estabelecer.

  

A Fundação Escola de Serviço Público Municipal – FESPM criou um 

programa de formação, a fim capacitar profissionais do serviço público municipal, 

para o desempenho de suas atividades, conforme relatório/2007 – Prefeitura 

Municipal de Manaus no QUADRO 10.            
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Fortalecimento da Estrutura 
Organizacional 

Parceiros Número de 
Participante 

Número Secretarias 
atendidas  

Cursos de Formação para 
Descentralização do Processo de 
Liquidação de Despesas 

SEMEF 
SEMPLAD 
CGM  

199  29  

Curso de Formação Sistêmica 
para os Núcleos de Controle 
Interno. 

FESPM 
CGM 

37 28  

Encontro de Chefes do Núcleo de 
Controle Interno 

FESPM 
CGM 

33 33  

Curso de Noções de Direito 
Administrativo e de Gestão Pública 

FESPM 
SEMPLAD  26  14 

INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO  
Curso de Capacitação para uso 

do Sistema Integrado de 
Administração Financeira dos 
Estados e Municípios – SIAFEM 

FESPM 
SEMEF    

Encontro de Usuários do SIAFEM

 

FESPM 
SEMEF 

           
          91  26  

Ciclo de Palestras: Retenção de 
Tributos e Contribuições 
Previdenciárias. 

FESPM 
SEMEF 
SEMED 
SEFAZ 
Receita Federal 
do Amazonas             123     29 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO  
Curso de Capacitação: Liderando 

com Postura e Criatividade 
FESPM 
MTRANS 

           96 1  

Curso de Capacitação: 
Desenvolvimento de Competências 
no Trabalho em Equipe 

FESPM 
SEMDURB 

            
           15   1 

PROGRAMAS ESPECIAIS 
SEMPLAD 
Gabinete Civil 
SEMCOM 
SEMPLAD   

*   Todas 

 

IMTRANS  46  1 

SEMCOM 
SEMCTI 
SEMC  

686  Todas 

SEMSA 
SEMSIN 
SEMPLAD  

22  3 

 

41 

 

36 

Projetos Estratégicos  
Manual de Redação Oficial da 

Prefeitura de Manaus.  
Manual de Direitos e Deveres do 

Servidor 
Projetos de Formação Estratégica  

Curso de Capacitação: Atendimento 
ao Público   

Seminário Compromisso e Qualidade 
no Atendimento: Ética, Eficácia e 
Cidadania   

Projeto Escolagora

  

 

Curso de Capacitação: Táticas 
Defensivas  

Curso de Capacitação: Atualização 
em Legislação de Trânsito  

Curso de Capacitação: Noções de 
Perícia Técnica de Trânsito     

IMTRANS  

40    

1 

Fonte:Relatório 2007 & Perspectivas 2008 ( 2007, p.3-5)     
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA   

Neste capítulo será abordada a metodologia utilizada no desenvolvimento 

desta pesquisa, caracterizando o tipo de pesquisa, o universo e respectiva amostra, 

a seleção dos sujeitos, assim como os instrumentos utilizados para a coleta dos 

dados, as formas de tratamento dos dados e as limitações inerentes ao método 

adotado.  

A estratégia metodológica foi sistematizada da seguinte maneira:  

FIGURA 4 – Esquema da estratégia metodológica adotada na pesquisa.   

                                                                                                                    
                                                                                                                     

                                                                                                                       ESTRUTURA DA PESQUISA   

                                                                                                             

                                                                                                           COLETA DOS DADOS   

                                                                                                    ANÁLISE DOS DADOS 

                                                                                               

3.1 Tipo de pesquisa   

A classificação da pesquisa seguiu a taxionomia proposta por Vergara (2006), 

que se baseia em dois critérios: quanto aos fins e quanto aos meios. 

          Quanto aos fins a pesquisa foi classificada em:  

a) Investigação exploratória, porque procurou obter todo tipo de 

conhecimento e informações importantes sobre as escolas de governos 

estudadas no Estado do Amazonas - ESPEA e FESPM; 

b) Pesquisa descritiva, porque procurou obter características da população 

de cada uma das escolas de governo estudadas – ESPEA e FESPM, por 

ESTUDO DE CASO 

TÉCNICA DE CAMPO 

  

ANÁLISE QUALITATIVA 
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meio de correlações entre variáveis; e 

c) Investigação explicativa, porque buscou esclarecer se as escolas de 

governo ESPEA e FESPM contribuem para a profissionalização do servidor 

público no Estado do Amazonas.  

Quanto aos meios de investigação a pesquisa foi classificada em: 

a) Investigação documental, pois foram levantadas informações a partir de 

documentos encontrados nos respectivos acervos das escolas estudadas, 

bem como através de arquivos particulares dos sujeitos entrevistados: 

diretores, professores e alunos; 

b) Pesquisa bibliográfica, pois foram desenvolvidos estudos sistematizados 

em materiais publicados em livros, revistas, jornais, rede eletrônica, e outros; 

e 

c) Estudo de caso, por estar circunscrita a duas (02) escolas de governo 

situadas na cidade de Manaus, no Estado do Amazonas.  

Segundo Yin (2001), a estratégia de estudo de caso é escolhida quando as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes e 

essencialmente quando se pretende preservar as individualidades existentes no 

fenômeno. O objetivo primordial do estudo de caso é esclarecer uma decisão ou um 

conjunto de decisões.  

Por trabalhar com “casos” e não amostras representativas, o estudo de caso 

facilitou o entrosamento entre observador e observado e possibilitou o vislumbre da 

experiência sentida pelo sujeito exposto ao fenômeno, permitindo uma maior 

profundidade na análise de cada caso.  

3.2 Universo e Amostra   

Este estudo está restrito a Escola de Serviço Público do Estado do Amazonas 

– ESPEA e a Fundação Escola de Serviço Público Municipal- FESPM. 

A amostra da pesquisa foi selecionada pelo critério de acessibilidade no 

tocante a sujeitos relevantes para a realização da investigação empírica.  
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3.3 Seleção dos Sujeitos  

A seleção dos sujeitos seguiu o método não probabilístico de amostragem por 

julgamento, cujas pessoas selecionadas foram escolhidas por preencherem 

determinados critérios e pela relevância de suas informações. O conjunto dos 

entrevistados foi dividido da seguinte maneira: diretores, professores e alunos da 

ESPEA e também da FESPM.  

3.4 Coleta de Dados  

Neste estudo, portanto, buscou-se identificar e compreender as resistências e 

limitações à implantação e pleno funcionamento das instituições públicas voltadas 

para a formação, capacitação e desenvolvimento dos quadros de servidores da 

administração pública no Amazonas.   

Para tal, os dados coletados foram obtidos pela combinação de:  

a) Pesquisa bibliográfica: resgate de toda a bibliografia disponível utilizada 

para consolidar o referencial teórico do estudo sobre escolas de governo e 

a profissionalização do servidor público; 

b) Pesquisa documental: resgate das informações disponíveis nas 

documentações existentes sobre as duas instituições pesquisadas; e  

c) Entrevista semi-estruturada: utilizando um roteiro que explorou pontos 

ligados às impressões dos entrevistados possibilitando atingir os objetivos 

delineados. Estas entrevistas foram realizadas com um número restrito de 

sujeitos, entre os quais àqueles de maior relevância para a pesquisa que 

são: diretores, professores e alunos da ESPEA, bem como, os da FESPM 

obedecendo ao critério da acessibilidade.  
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Entrevistas com Diretores e Professores da ESPEA ou FESPM  

Tema 1:

  

- Qual o modelo de escola de governo que influenciou a ESPEA: o modelo 

francês ou o modelo anglo- saxão?  

- Qual o modelo de escola de governo que influenciou a FESPM: o modelo 

francês ou o modelo anglo- saxão? 

Tema 2: 

 

        - Qual a finalidade da Escola de Serviço Público do Estado do Amazonas - 

ESPEA?   

- Qual a finalidade da Fundação Escola de Serviço Público Municipal - 

FESPM? 

Tema 3

 

- A ESPEA contribuiu para formar novos quadros de servidores públicos?  

- A FESPM contribui para formar novos quadros de servidores públicos? 

Tema 4

 

- Os cursos oferecidos pela ESPEA possuíam a preocupação em estabelecer 

uma conexão entre a teoria e o exercício profissional do servidor público? 

- Os cursos oferecidos pela FESPM possuem a preocupação em estabelecer 

uma conexão entre a teoria e o exercício profissional do servidor público? 

Tema 5

 

- A ESPEA oferecia além dos cursos regulares presenciais, outra modalidade 

de formação continuada, visando à qualificação do servidor público? 

- A FESPM oferece além dos cursos de atualização e aperfeiçoamento outra 

modalidade de formação continuada? 
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Tema 6

 
           - Você gostaria de dar um depoimento livre sobre a ESPEA?  

           - Você gostaria de dar um depoimento livre sobre a FESPM?        

           

Entrevistas com alunos da ESPEA e FESPM 

           

Tema 1

  

- Que expectativas você tinha em relação à ESPEA cujo escopo era preparar 

pessoas para gestão pública local? 

-Que expectativas você tem em relação à FESPM cujo escopo é preparar 

pessoas para gestão pública local? 

Tema 2

 

- Como você considera a contribuição da ESPEA para a sua carreira no 

serviço público? 

-Como você considera a contribuição da FESPM para a sua carreira no 

serviço público? 

Tema 3

 

       - Que aprendizagem a ESPEA lhe proporcionou e que competências 

ajudaram a desenvolver? 

      - Que aprendizagem a FESPM lhe proporcionou e que competências 

ajudaram a desenvolver? 

Tema 4

 

      - Em sua opinião que tipo de perfil de servidor público a ESPEA procurou 

desenvolver? 



115  

- Em sua opinião que tipo de perfil de servidor público a FESPM procura 

desenvolver? 

Tema 5

 
- Você gostaria de dar um depoimento livre sobre a ESPEA?  

- Você gostaria de dar um depoimento livre sobre a FESPM?      

Todos os discursos foram devidamente registrados em gravador e 

posteriormente transcritos na íntegra.  

3.5 Tratamento de dados  

Os dados coletados para análise constavam de opiniões, crenças, 

informações, percepções e atitudes ora explícitas, ora implícitas, contidas nos 

discursos de cada participante. Como decodificar tais discursos? Como sopesá-los e 

deles extrair a essência do fenômeno, da contribuição das Escolas de governo para 

Profissionalização Servidor Público no Amazonas? Para tanto, foi necessária uma 

análise que permitisse “ver nas entrelinhas”, ir ao fundo daqueles discursos e 

“descobrir” o que os sujeitos queriam dizer, o que estava por de trás de suas falas. 

Mais do que quantificar as respostas precisava-se compreendê-las à luz da 

abordagem teórica escolhida. Tal feito só foi possível por meio do tratamento 

qualitativo dos dados coletados, sem desprezar, contudo, a objetividade dos 

resultados obtidos com a análise quantitativa. 

Muitas são as resistências apresentadas no âmbito acadêmico a pesquisas 

que envolvam metodologia qualitativa. A propósito dessas objeções, é lícito 

esclarecer que cresceram de forma expressiva os estudos voltados para a 

construção de métodos que norteiem essa ferramenta. 

A técnica qualitativa de análise temática do discurso é descrita por Lefèvre 

(2005) como a Metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), a qual se 

caracteriza pela reconstrução a partir das respostas individuais de um discurso-

síntese que expresse uma representação social, ou seja, um discurso coletivo. 

A confecção do discurso do sujeito coletivo se dá pela junção de fragmentos 

das respostas dos entrevistados. Esses fragmentos são as expressões-chave e se 
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constituem do que é essencial dentro de um tema central (representado por cada 

questão da entrevista). Articulando-se os diferentes conjuntos de expressões-chave 

relativos a um tema chega-se a diferentes discursos-síntese. O conjunto desses 

discursos seria a revelação da base coletiva da fala de cada um dos sujeitos da 

pesquisa, isto é, o discurso do sujeito coletivo (DSC). Em síntese, para Lefèvre 

(2005), o DSC é como se o discurso de todos fosse o discurso de um. 

Para cada tema (questões da entrevista semi-estruturada), encontrou-se um 

conjunto de idéias centrais nos discursos, as quais foram organizadas em 

categorias, conforme a semelhança das expressões utilizadas. Dessa forma, tornou-

se possível não somente a quantificação dos dados, mas, sobretudo a estruturação 

de um texto que reúne todos os discursos representantes de cada categoria.  

3.6 Limitações do método   

Toda pesquisa científica, por maior que seja seu rigor metodológico, 

apresenta algumas limitações em seu método. 

Ao realizar as entrevistas semi - estruturadas foram identificadas duas 

situações distintas:  

 

Receio por parte do grupo de alunos da FESPM em responder as 

perguntas, demonstrando insegurança e preocupação com a possível 

repercussão de suas respostas em face de estarem ainda 

subordinados a condição hierárquica , assim como também, ausência 

de um pleno conhecimento sobre importância e o significado de uma 

escola de governo para o desenvolvimento profissional. 

 

Quanto aos diretores, professores e alunos da ESPEA, as suas 

respostas foram construídas livremente, sem receios de penalidades e 

com demonstração de pesar pela extinção da referida instituição.    

Convêm assinalar que as conclusões da pesquisa são passíveis de sofrer 

influência interpretativa por parte do pesquisador, o qual obviamente carrega em si 

um conhecimento “a priori”, uma linha filosófica, além de uma experiência 

profissional e acadêmica capaz de interferir na formulação das conclusões.  

Porém, apesar de tudo, em função do objeto do estudo, os métodos 
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configuram-se os mais indicados, até porque, como bem destaca Gil (1996), “em 

função da flexibilidade própria da entrevista, muitas dessas dificuldades podem ser 

contornadas”.  

3.7- Resultados da Pesquisa               

Foi desenvolvida uma pesquisa sobre as escolas de governo e a sua 

contribuição na profissionalização da Administração Pública, tendo como referência 

as experiências da ESPEA e FESPM, ambas situadas na cidade de Manaus, no 

Estado do Amazonas. 

 Utilizou-se o método do discurso do sujeito coletivo (DSC), que permitiu a 

consolidação das informações em um único discurso destacando - se, também, a 

idéia central de cada um dos discursos. 

As perguntas e respostas foram organizadas no quadro 11 indicando a 

quantidade de pessoas com a mesma opinião ou individualmente.             
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QUADRO 11 – Resultados da pesquisa sobre as escolas de governo  

Perguntas Respostas 

1.Qual o modelo de Escola de Governo 
adotado pela ESPEA? 

A1 >A meu ver, a Escola seguia, preponderantemente, o modelo francês. Tinha a pretensão de ser a mini-EBAP do Amazonas, aliás,
convênio para envio de servidores para cursos de especialização na área administrativa e de governo. 
Seu corpo docente não era permanente sendo recrutado no próprio serviço público estadual e, principalmente na 
antiga Universidade do Amazonas, dentre as cabeças coroadas do Curso de Ciências Jurídicas (Direito) em sua fase 
primeira. 
Seu público, contudo, era, inicialmente, misto do que são exemplos: 
a)Curso de Formação Básica. Ex: ex.: Curso de Administração (3 anos) com alunos recrutados mediante seleção 
pública, da comunicação de jovens não servidores públicos. Mantido até 1973, quando foi remanejado para a rede 
estadual pública, transferido para a Escola Sólon de Lucena (Governo João Walter). Extinto e reativado novamente 
em 1995. 

b) Cursos de Curta Duração: cursos de Orçamento e Finanças, de Legislação de Pessoal, de Almoxarifado 
etc. destinados, exclusivamente, a servidores públicos indicados pelos órgãos da Administração Pública Estadual e, 
finalmente, 

c) Cursos para a comunidade empresarial, por exemplo: Curso de Secretariado (Secretária Jr. – 2 meses e, 
Secretária Executiva – 5 meses), quando, além de empregados de empresas privadas, qualificava servidoras 
públicas. 

Nessas atividades, recursos do setor privado eram carreados, mediante cobrança de taxas, para custeio dos 
servidores públicos envolvidos e ajuda na manutenção da Escola. Cabe citar que dentro da ESPEA, em 1980, foi 
criada a Associação das Secretárias do Amazonas, hoje Sindicato das Secretárias do Amazonas, cobrindo a 
Administração Pública (federal, estadual e municipal) e empresas privadas. 
A2 > Inicialmente o nível dos funcionários não era muito bom. A ESPEA nasceu das diferenças desses funcionários. 
Eu conversei com o Braga (Profº José dos Santos Pereira Braga): “Vamos tentar fazer uma escola pública para 
reciclar e treinar esses funcionários em suas atividades”. Então, a ESPEA nasceu pelas deficiências dos funcionários 
públicos do Amazonas. 

  

Com a minha absorção do curso de Mestrado tive a idéia; o Braga ficou entusiasmado. Criamos um decreto 
e passamos a funcionar, inicialmente, numa ala da Escola Técnica, pois não tínhamos espaço e precisávamos treinar 
1.800 funcionários por ano, mas isso foi feito, com oferecimento de curso para todos os níveis, inclusive de Redação, 
já que o pessoal não sabia escrever direito. 

 

Isso não era bom. Eu achei que nesse momento seria necessário criar uma escola pública e o fizemos, 
através do decreto do Governador do Estado, após passar pela Assembléia Legislativa. Afinal, era para a melhoria 
das atividades dos funcionários de todos os órgãos do Estado. 

 

A estrutura era pequena, tínhamos apenas um departamento de seleção e treinamento. Todos os concursos 
nós fizemos pela ESPEA, e a partir daí, começou uma atitude maior e intensiva dos concursos públicos. 
A3 > Acredito que não houve nenhum, mas pela prática, pela realização do seu objetivo pode-se dizer que ela estaria 



119  

mais próxima do modelo francês, da ENA. 
O objetivo era formar funcionários de elite e no governo do estado estava um governador, que era professor da FGV 
da Escola Brasileira de Administração e trouxe sua vivência para o Amazonas criando a ESPEA. Esse governador 
era o Sr. Arthur César Ferreira Reis. 
A4 > Como a sua perspectiva de atuação era atender tanto ao funcionário já em plena desincumbência de suas 
atividades funcionais, sejam de chefia ou simplesmente executivas e também oferecer conhecimentos em grau 
médio em administração, a Escola procurava seguir o modelo francês. 

 

Obs: Na análise dos depoimentos, verifica-se que todos os entrevistados (4) afirmam que a Escola de Serviço 
Público do Estado do Amazonas - ESPEA adotou o modelo francês, onde destacamos a ideia central do discurso do 
sujeito coletivo: 

 

A = A ESPEA ADOTOU O MODELO FRANCÊS, PROCURANDO PREPARAR O SERVIDOR PÚBLICO DE ALTO 
NÍVEL, COM VISÃO GENERALISTA E DESTINADO A OCUPAR CARGOS DE DIREÇÃO EM CARREIRAS 
ESPECÍFICAS.     

 

2. Qual o modelo de Escola de Governo 
adotado FESPM 

A1 > Nós encontramos uma escola municipal muito incipiente apesar de 9 anos de existência. Não havia nenhum 
intercâmbio com outras instituições, daí talvez a incipiência. Apresentavam cursos pontuais de acordo com as 
necessidades advindas do próprio sistema municipal. Nos anos em que tive oportunidade de trabalhar, em 
2005/2006, queríamos ir mais além. Foi um ano muito rico, mas difícil, por não termos um quadro sério que poderia, 
na época, desenvolver o que queríamos.            

Foram dois anos de constantes redimensionamentos, em busca de pessoas que pudessem colaborar 
partindo, a princípio, do próprio quadro municipal e posterior intercâmbio com outras instituições. Tínhamos 
oportunidade de estar mais próximos de uma escola de governo lá em Brasília, a ENAP com uma experiência 
fantástica, assim como a UEA e UFAM, levar profissionais não só da ENAP que pudessem contribuir, não só no que 
estávamos pensando em termos de estrutura organizacional para a nova perspectiva da escola, mas também 
fortalecer ainda mais a formação dos profissionais. 

Ampliamos e pensamos numa escola de governo, não só que oferecesse cursos específicos de formação 
dentro das necessidades dos órgãos, mas que ela fosse uma escola de governo que oferecesse uma formação bem 
mais ampla para os servidores municipais. Aí pensamos e fizemos uma proposta de pós-graduação para os 
servidores do município. Tivemos a oportunidade de conversar com o professor Randolpho, junto com o Lauria, 
assessor da escola. Nesse meio tempo houve uma mudança na estrutura do município e a escola se transformou 
numa fundação, com o intuito de ampliar não só peça de formação para o servidor, mas outros tipos de serviços para 
a comunidade em geral. Partimos de um modelo formal de necessidades, o modelo francês, do cotidiano da 
prefeitura, para um modelo mais aberto, mais amplo, o americano, que tem a ver com a Fundação Escola de 
Governo.  

B1 > A Escola não adotou nenhum dos dois modelos, pois, somente cumpriu a determinação da Constituição Federal 
de 1988, que estabeleceu a criação de Escolas de Governo para qualificar seus quadros. 
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Obs: Na análise dos depoimentos, verifica-se que os entrevistados (A1 e B1) apresentam um discurso com uma 
abordagem diferenciada. Pois, há o registro de que a Escola de Governo Municipal - FESPM adotou na sua criação o 
modelo francês e depois partiu para um modelo americano, em seguida são evidenciados nos discursos que a escola 
não adota nenhum dos modelos de referência apresentados na pergunta. Assim, ao fazer análise dos discursos 
percebe-se que a Escola vive um processo de identificação de qual modelo a influenciou e também, qual modelo 
deve adotar para o cumprimento de sua missão.  Destaca-se a idéia central do discurso do sujeito coletivo:  

A = NO INÍCIO A ESCOLA ADOTOU O MODELO FRANCÊS E COM O PASSAR DOS ANOS PASSOU PARA UM 
MODELO MAIS AMPLO, O AMERICANO  

B = A ESCOLA NÃO ADOTOU NENHUM DOS MODELOS   

3. Qual a finalidade da ESPEA? 

 

A1 > Primordialmente e em sua fase inicial, recrutar, selecionar e treinar servidores públicos, mediante concurso 
público e reciclar, aperfeiçoar e especializar servidores já integrados do serviço público sem concurso. Este Instituto 
– do concurso público – que, aliás, foi marca registrada e paradigma inovador da ESPEA. 

Cabe destacar que a ESPEA realizou o primeiro concurso público para a área da segurança, na Polícia Civil, 
permitindo o acesso de mulheres, quebrando um paradigma e rompendo um feudo tradicional e privativo de homens. 
Isto ocorreu no Governo Lindoso. 

Posteriormente, na década de 90, a prática do concurso público foi aprimorada com uma segunda seleção, 
desta feita, mediante a realização do chamado curso de formação, com aplicação de conceito (notas) o qual, 
somando a nota alcançada na prova de conhecimentos, resultará ou não, na aprovação e classificação final do 
concursado. 

 

B1 > Dar condições satisfatórias das ações desenvolvidas pelos funcionários públicos. Logicamente foi feito um 
plano de ação e colocado em prática. Primeiro, contratávamos professor habilitado da UFAM, com experiência na 
área pública. A ESPEA é um nome tido como referência. O 1º convênio assinado com uma escola pelo governo, a 
escolhida foi a ESPEA. 

 

B2 > Capacitar funcionários públicos para o desenvolvimento de sua profissão na administração pública. Eram 
alunos com ótimo currículo, alunos dedicados. E se a ESPEA não tivesse acabado, hoje teríamos muito mais 
respaldo. 

 

C1 > De fato, era um novo governo de regime militar e o governador havia dedicado a sua vida profissional para o sul 
do Brasil. Voltando ao Amazonas trouxe sua bagagem de vivência na EBAP e procurou desenvolver um novo projeto 
de administração pública, a ESPEA, cujo objetivo, de fato, era um novo governo de regime militar e o governador 
havia dedicado a sua vida profissional para o sul do Brasil. Voltando ao Amazonas trouxe sua bagagem de vivência 
na EBAP e procurou desenvolver um novo projeto de administração pública, a ESPEA, cujo objetivo era formar novo 
quadro de funcionalismo de elite para a Administração. 
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Obs: Na análise dos depoimentos dos entrevistados, verifica-se que as informações repassadas nos discursos, 
reforçam a idéia de que as escolas de governo contribuem para a profissionalização na administração pública. Pois, 
como demonstra as idéias centrais dos respectivos discursos, as escolas são espaços propícios para capacitação e 
desenvolvimento do servidor público.  

 

A = RECICLAR, APERFEIÇOAR E ESPECIALIZAR SERVIDORES. 

 

B = CONTRIBUIR PARA QUE OS SERVIDORES DESEMPENHEM SUAS ATIVIDADES SATISFATORIAMENTE, 
PARA MELHORIA DA MÁQUINA ADINSTRATIVA. 

 

C = FORMAR NOVO QUADRO DE FUNCIONALISMO DE ELITE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. 

 

4.Qual a finalidade da FESPM ? 

 

A1 > Dentro da perspectiva mais ampla seria o de transformar-se num Centro de Referência em Formação para o 
setor público, deixando não só de atender ao servidor público municipal, mas criando a escola para ser um Centro de 
Referência em Administração Pública na sociedade de um modo geral. 

 

B1 > Proporcionar treinamento e capacitação aos servidores municipais para o exercício de suas funções. 

 

Obs: Na análise dos depoimentos dos entrevistados, verifica-se que as como as mudanças políticas e 
conseqüentemente dos dirigentes das escolas de governo, as mesma sofrem alterações quanto a sua definição de 
finalidade, missão e objetivos. Pois, como demonstram os depoimentos, a escola municipal nos seus primeiros anos 
de existência tinha a finalidade de ser um Centro de Referência de Administração Pública e hoje apenas oferece 
oportunidades de capacitação para os servidores municipais. Conforme, expressa a idéia central retirada dos 
discursos. 

 

A = CENTRO DE REFERÊNCIA EM FORMAÇÃO PARA O SETOR PÚBLICO E TAMBÉM CENTRO DE 
REFERÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 

B = PROPORCIONAR TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 
DE SUA FUNÇÃO 

 

5. A ESPEA formou novos quadros de 
servidores públicos? . 

 

A1 > Sem dúvida. Muitos dos atuais dirigentes de órgãos públicos são egressos da ESPEA, exercendo cargos e 
funções importantes na administração pública e também nas universidades públicas e privadas. 

 

A2 > Com certeza temos ainda hoje dirigentes de Administração Pública que se formaram na ESPEA. Alguns estão 
na área federal, municipal e estadual. A experiência da ESPEA trouxe resultados positivos na formação de líderes e 
dirigentes para o Estado. 
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A3 > Sim. Os cursos não só tinham a finalidade de capacitar o servidor no exercício de suas tarefas imediatas como 
também formar líderes nos diferentes níveis e especializações de suas atividades. É válido ressaltar, que alguns 
alunos até saíram de lá para serem professores na Universidade Federal e muitos outros alunos passaram a ocupar 
com brilhantismo funções de destaque no âmbito federal, estadual e municipal. 

 

B1 > Sim, pois não adiantava só fazer concurso, pois após o concurso a pessoa tinha que passar 30 dias num curso 
de reciclagem de formação para sua atividade que o iria profissionalizar. Todos eram obrigados a fazer o curso e 
enquanto não o fizessem não tomavam posse. Com isso, melhorou o padrão, pois o treinamento ajudou muito. 

  

O funcionário tinha uma atividade profissional perfeita, pois faziam prova. Por semana havia um grupo de 
conhecimentos variados. Os testes eram com alternativas e não os de fazer somente um “x”. 

  

Obs: Na análise dos depoimentos dos entrevistados, verifica-se que a constante preocupação por parte dos 
dirigentes e professores em oferecer uma estrutura adequada e uma boa formação, possibilitou que a ESPEA não só 
formasse novos quadros de servidores, como também, líderes que hoje atuam em diferentes âmbitos do  governo. 
Conforme, demonstra as idéias centrais dos discursos.  

 

A = CAPACITAR O SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE SUAS TAREFAS IMEDIATAS, COMO TAMBÉM, FORMAR 
LÍDERES NOS DIFERENTES NÍVEIS E ESPECIALIZAÇÕES DE SUAS ATIVIDADES, NÃO ERA SOMENTE A 
FINALIDADE DOS CURSOS. 

 

B = A ESPEA TINHA A PREOCUPAÇÃO DE NÃO APENAS SELECIONAR OS CANDIDATOS, MAS 
SOBRETUDO, OFERECIA UM CURSO DE RECICLAGEM DE FORMAÇÃO QUE CONTRIBUIA PARA UM 
MELHOR DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL. 

 

6. A FESPM formou novos quadros de 
servidores públicos?. 

  

A1 > Não te diria novos quadros. Tivemos oportunidade de desenvolver projetos que geraram oportunidades para o 
servidor municipal de modo geral. O projeto ESCOLAGORA, que durante dois anos oportunizou os servidores, que 
não tinham sua escolaridade concluída, a concluírem a escolaridade básica e priorizando o ensino médio. Não 
tínhamos como certificar os alunos, aí se fez convênio com SEMED e SEDUC e esses cursos passaram a ser dados 
por professores contratados pela escola e orientados, através de módulos, na própria escola de governo. 
Acertamos também alguns convênios e trouxemos algumas instituições para a escola. 

A ESCOLAGORA era específica da Escola de Governo em parceria com as Secretarias de Educação. Esse 
programa foi lançado em final de março de 2005, assim como, outros programas de formação e capacitação, como 
Qualidade de Vida no Trabalho, discutido com a Junta Médica para verificação da qualidade de vida dos servidores. 

Os professores eram os remunerados e, os voluntários, dependendo do convênio e da natureza do trabalho. 
Tínhamos que valorizar o servidor municipal. 

Verificávamos a formação, a qualificação e que tipo de experiência os servidores dominavam, pois alguns 
poderiam ser aproveitados para ajudar na escola. A idéia era que se valorizasse o servidor público. 
B1 > A Escola tem procurado através de cursos e seminários contribuir para um novo padrão de servidor público 
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mais comprometido com a Administração Municipal e com sociedade civil. 
              
Obs: Na análise dos depoimentos dos entrevistados, verifica-se que a política desenvolvida pela FESPM, procura 
contribuir para a valorização do servidor, bem como, estimular o seu comprometimento com a Administração Pública. 
Conforme, demonstra as idéias centrais dos discursos.  

 

A = NÃO PROPRIAMENTE DITO FORMAR NOVOS QUADROS E SIM VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO. 

 

B = PROCUROU DESENVOLVER UM NOVO PADRÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MAIS COMPROMETIDO COM 
ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL E COM A SOCIEDADE CIVIL.  

 

7. Os cursos da ESPEA estabeleciam uma 
conexão entre a teoria e o exercício 
profissional do servidor?  

 

A1 > Certamente. Inclusive na maioria dos cursos, o estágio em repartições ou empresas públicas, era fundamental 
à conclusão da atividade e sua certificação. 
Cabe citar como exemplo dessa preocupação, o primeiro curso realizado pela ESPEA que em 1964, quando mesmo, 
sem sede própria, em espaço cedido pela Escola Técnica de Manaus, realizou um curso de Arquivo e 
Documentação, ministrado pela professora do Arquivo Nacional (parte teórica) e aplicado, a parte prática, no próprio 
Arquivo Público. 

 

B1 > Sim, através de currículos. Os funcionários já efetivados através de seus currículos, de suas ações faziam o 
treinamento; variava de 20 a 30 alunos por turma, para que o professor passasse a ter contato direto e avaliar um a 
um. 

 

B2 > A ESPEA ofereceu dois padrões de curso. Primeiro: Técnico em Administração para alunos de 2º grau. Vários 
deles ingressaram na UFAM tornando-se excelentes alunos e depois professores. Segundo: Cursos de Treinamento 
e de Capacitação. A ESPEA foi criada em 1965 e foi considerada uma escola de serviços pioneira no Brasil. Possuía 
uma grade curricular que oportunizava grades curriculares de atualidade, como Ciências Administrativas. Tínhamos 
disciplinas de Relações Públicas, Liderança, Relações Humanas e Introdução à Administração, além de várias outras 
que despontavam naquele tempo como as principais de uma grade curricular de formação de Técnico em 
Administração. 

 

B3 > Era uma preocupação constante que nós, professores e diretores possuíamos. Queríamos formar pessoal não 
só com conhecimentos teóricos, como também, práticos para que os mesmos fossem capazes de dominar novas 
técnicas e também solucionar problemas. 

 

Obs: Na análise dos depoimentos dos entrevistados, verifica-se que os cursos eram concebidos sempre com a 
preocupação de estabelecer a conexão da teoria com o exercício profissional, buscando por meio de estágios e de 
uma grade curricular inovadora propiciar a dinâmica da teoria com a prática. Conforme, expressa as idéias centrais 
dos discursos. 
A = OS CURSO DA ESPEA BUSCAVAM POR MEIO DO ESTÁGIO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTABELECER 
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UMA CONEXÃO ENTRE  A TEORIA E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO SERVIDOR. 

 
B = A GRADE CURRICULAR ERA BEM DINÂMICA E COMPREENDIA DISCIPLINAS QUE JÁ NAQUELA ÉPOCA 
DESPONTAVAM COMO AS FUNDAMENTAIS PARA A FORMAÇÃO DO GRAU MÉDIO E DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL. 

 

8. Os cursos da FESPM estabelecem uma 
conexão entre a teoria e o exercício 
profissional do servidor?  

 
A1 > A maioria dos cursos de aperfeiçoamento tinha o objetivo de valorizar o cotidiano do servidor. Nos dois anos em 
que estive na direção, tive que estruturar o quadro uma três vezes. A cada equipe montada, voltava-se ao começo. 

 

A2 > Os cursos são concebidos de acordo com as necessidades apresentadas pelas Secretarias e órgãos 
municipais procurando sempre oferecer o intercâmbio entre os avanços tecnológicos da administração e realidade 
cultural, social e política da cidade de Manaus. 

 

Obs: Na análise dos depoimentos dos entrevistados se verificam, que os cursos oferecidos pela FESPM procuram 
valorizar o cotidiano do servidor e capacitá-los para atuarem adequadamente nas secretarias municipais, conforme, 
expressa a idéia central dos discursos. 

 

A = A MAIORIA DOS CURSOS DE APEFEIÇOAMENTO TEM O OBJETIVO DE VALORIZAR O COTIDIANO DO 
SERVIDOR, POIS, SÃO CONCEBIDOS COM BASE NAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS. 

 

9. A ESPEA oferecia além dos cursos 
regulares, presenciais, outra modalidade de 
formação?  

  

A1 > Sim. Além do já citado curso regular de administração pública havia cursos destinados aos chamados “Agentes 
Setoriais de Pessoal”, que integravam o conceito de administração sistêmica, implantado no Estado do Amazonas 
nos anos 70, os quais retornavam periodicamente à ESPEA para receberem atualização em matéria como 
Legislação de Pessoal, Orçamento e Finanças, de modo a poderem acompanhar as mudanças da administração. 

 

Houve ainda, em diferentes épocas, duas experiências de ensino à distância em convênios firmados com a 
ESAF e ENAP, quando agentes estaduais recebiam treinamento de formação básica em Brasília e, posteriormente 
eram municiados com atualizações via correio, integrando e alimentando o Sistema Nacional de Informação em 
áreas específicas, como exemplo, na área de Administração Fiscal e Tributária, o chamado “Projeto CIATA”. 

 

A2 > Um curso para Fiscal de Fazenda era um curso muito sério. Na ESPEA havia alguns professores, mas eu 
procurava trazer outros da FGV. O ISAE na época. 

 

Treinávamos as pessoas em Redação e Gramática Funcional para operacionalizar suas ações como 
funcionário. Quando vi, já tínhamos 170 funcionários treinados. Foi aí que apareceu a idéia de criar um curso de 2º 
grau, técnico, na ESPEA, com legislação, portaria, CEE colocando em prática para operacionalizar o curso. Para 
entrar no 2º grau era preciso prestar concurso de nível pesado e nesses não entrava qualquer um, somente quem 
tivesse média suficiente, para que pudéssemos oferecer ao professor, o aluno que ele precisava; fazer entender que 
não adiantava entrar qualquer pessoa e isso era primordial. A ESPEA era tão boa que até a filha do governador 
estudava lá. 

Era uma escola aberta ao público. Não tivemos nenhum aluno que tivesse passado por alguma situação 
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funcional vexatória. Todos eram muito bons. 
A tragédia maior foi transferir os alunos para o Sólon de Lucena, pois os alunos superavam os professores. 

Precisa hoje, dar uma continuidade aos cursos sérios, cursos de formação técnica de nível médio, para atender o 
mercado particular, empresas necessitadas de técnicos em nível médio, de acordo com o mercado. 

Precisamos olhar a deficiência do mercado, e como não acontecem, os japoneses já estão dominando na 
área trazendo uma leva de compatriotas para cá. 

 

A3 > Fora o curso de formação em grau médio de Assistente de Administração existiam os cursos de Treinamento 
que visavam dar aos funcionários, no exercício da profissão, condições de desempenhar melhor suas atividades e 
corresponder assim, as expectativas de Administração do Servidor Público. Houve um intercâmbio entre as 
Secretarias do Estado e a ESPEA, mas não foi alcançado de maneira rápida e fácil. O primeiro curso que abriu o 
trabalho da ESPEA foi o de Arquivo e Documentação lecionado por uma professora da área federal de arquivo e 
documentação, solicitado pelo governo federal para lecionar. A professora já estava em Manaus e as Secretarias não 
haviam enviado nenhum funcionário para se inscrever no curso. Houve então, uma reunião com o governador e ele 
baixou um decreto para as Secretarias que, rapidamente, enviaram seus funcionários criando assim, a primeira 
turma. Depois as coisas já foram caminhando, a ESPEA tornou-se eficaz e necessária para o Estado e, as 
Secretarias já buscavam cursos para seus funcionários. 

  

A4 > A ESPEA oferecia os cursos de grau médio que possibilitava conhecimentos na Ciência da Administração não 
só para os servidores, como também, para toda a sociedade amazonense; oferecia os cursos rápidos e intensivos de 
treinamento para capacitar e aprimorar os conhecimentos dos servidores públicos e também cursos de pós-
graduação em convênios com outras escolas e universidades. 

 

Obs: Os depoimentos dos entrevistados demonstram que a ESPEA oferecia desde os cursos de nível médio, de 
formação e capacitação. Vale ressaltar que todos tinham grande receptividade por parte dos servidores e da 
sociedade. A idéia central expressa os tipos de cursos.     

   

A = OFERECIA ALÉM DOS CURSOS DE FORMAÇÃO EM GRAU MÉDIO DE ASSISTENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO, CURSOS DE TREINAMENTO DE CURTA DURAÇÃO E TAMBÉM CURSOS À DISTÂNCIA EM 
CONVÊNIOS COM OUTRAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES. 

 

10. A FESPM oferece além dos cursos de 
atualização e aperfeiçoamento outra 
modalidade de formação continuada? . 

  

A1 > Não tínhamos projetos específicos, porém, na nossa gestão procuramos em convênio com a Universidade 
Federal do Amazonas – UFAM oferecer alguns cursos de pós-graduação lato-sensu, para os servidores municipais, 
pois temos uma compreensão da importância da formação continuada. Infelizmente, não tivemos muito tempo para 
desenvolver mais algumas coisas. 

        
B1 > Procuramos oferecer cursos que seguem quatro eixos de Fortalecimento da Estrutura Organizacional como: 
Inovação de Tecnologia de Gestão, Qualidade de Vida no Trabalho e Subprogramas Especiais. Porém , não 
oferecemos cursos regulares acreditando que não é papel da Escola de Governo oferecer cursos de segundo grau, 
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nem de pós-graduação, uma vez que o servidor público ingressa na Administração Pública Municipal em duas 
condições, já com o nível médio ou com  curso superior, não necessitando, portanto, oferecer cursos regulares e sim, 
cursos que auxiliem no exercício de suas funções. 

 
Obs: Os depoimentos dos entrevistados demonstram que a FESPM procurou nos primeiros anos de existência 
oferecer cursos não só de atualização, e sim também curso de pós-graduação lato sensu em convênio com outras 
instituições universitárias. Porém, ficou evidente que com o tempo a instituição só ofereceu curso para atender as 
necessidades básicas das secretarias. Podendo ser visualizado pelas idéias centrais.    

  

A = PROCURAMOS EM CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS-UFAM, OFERECER 
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. 

 

B = OFERECEMOS APENAS CURSOS DE CURTA DURAÇÃO, POIS OS MESMOS CONTRIBUEM PARA 
MELHORAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. 

 

11. Você gostaria de dar um depoimento 
livre sobre a ESPEA? 

  

A1 > A ESPEA foi um marco na história do Amazonas, pois era uma Escola que nasceu para preparar e aperfeiçoar 
todo o funcionalismo amazonense, uma vez que possibilitou ao funcionalismo a dignificação profissional, a 
perspectiva de melhoria e o aprendizado de novas técnicas que possibilitaram o desenvolvimento e o progresso da 
máquina estatal amazonense. Não se limitou apenas a treinar os servidores públicos, mas tinha como missão 
acompanhar o servidor durante toda a sua carreira para que o mesmo pudesse executar uma administração 
comprometida com a melhoria dos serviços públicos oferecidos. 

 

B1 > A ESPEA foi uma escola que nasceu com a finalidade de oferecer cursos que ao mesmo tempo 
profissionalizasse o servidor e oportunizasse melhores condições e expectativas de dignidade profissional. A 
trajetória da ESPEA foi marcada por um corpo docente extremamente qualificado e comprometido com a sua missão 
e que durante a sua existência contou com governos que percebiam a sua importância para a transformação do 
Estado e o seu papel como instrumento de formação dos quadros que compõem o Estado Amazonense. Porém, eu 
acho que as coisas de governo a gente tem que ter certa reserva, porque atualmente não existe um plano no Estado 
do Amazonas. O que vamos atingir em 30 anos? A Secretaria de Planejamento é que tem que ativar, executar. O 
governo atual está fazendo alguma coisa para o futuro. A ponte Manaus-Iranduba é uma delas, mas vai dar muito 
problema do outro lado. 

A Zona Franca de Manaus, por exemplo. Não tem por que, mas estamos lutando para mantê-la, pois ela é o 
Brasil. E é isso que está faltando. A ESPEA se propunha a fazer isso.  

 

C1 > O curso na ESPEA ensinou que era uma carreira preparando você para ser um agente social, ser profissional. 
Que você desenvolve na sociedade um papel com finalidade social e para isso tem que conhecer e estudar; que as 
coisas não acontecem sem isso. Foi um excelente começo a idéia de profissionalizar o agente público. 

Eu cursei a ESPEA de 68 a 70 e minha turma foi a 2ª e última formada. Era um projeto especial, o grupo de 
professores de altíssima qualidade, comprometidos com o seu trabalho; professores que até hoje são referência. 
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Continuaram conosco na Universidade. Muitos ocupavam cargos no governo. 
As instalações eram diferentes do que seriam as escolas de 2º grau, pois era um prédio pequeno só para esta 

finalidade, a de atender o curso de Administração. 
Tínhamos a limpeza, a higiene, equipamentos a tempo e a hora, e as aulas já eram mais modernas, com slides, 

retroprojetor e também, seminários. 
Foi um choque muito grande quando extinguiram a ESPEA. Eu não conheço os detalhes, mas acho que foi uma 

grande perda, não só pelos profissionais que ali passaram e que trouxeram muita contribuição ao serviço público, 
mas também pelos servidores que deixaram de aprender muita coisa. 

Sempre cursei escola pública, a não ser quando fiz o mestrado na PUC. 
Não me arrependi por ter feito este curso, apesar de depois ter cursado Direito. Meu desempenho hoje tem muito 

a ver com a ESPEA. Não conheço outro projeto. Não entendemos como um projeto desse porte acabou. A ESPEA 
foi uma incubadora da gestão profissional, fomentou em nossas mentes o aperfeiçoamento no exercício de nossa 
função. 

 

D1 > A ESPEA cumpriu um desiderato significativo, numa nova mentalidade de Estudo da Ciência da Administração 
que influenciou a própria UFAM no seu curso de Bacharelado em Administração. Todo o corpo docente da ESPEA 
fazia parte também do curso de administração e de outros cursos da UFAM. A ESPEA cumpriu seu papel no Estado. 

A ESPEA teve uma transformação muito grande nos anos 70, na ocasião de um novo governo, quando houve 
interesse em contratar uma empresa particular para realizar a segunda reforma administrativa do estado do 
Amazonas, mas havia um óbice a esse interesse em buscar empresa de fora. É que, com a existência da ESPEA 
não justificava essa contratação. Houve uma medida governamental através da SEAD, Secretaria que substituíra o 
antigo DASPA, no sentido de transformar a ESPEA apenas num Centro de Treinamento; O curso de formação em 
grau médio foi excluído da ESPEA, de Assistente em Administração. Ela passou a ser apenas uma Escola de 
Treinamento e Capacitação de funcionários públicos. Nisso se pôde contratar a empresa de fora e realizar a segunda 
reforma administrativa do Estado. 

A extinção da ESPEA definitiva já se verificou no final dos anos 90 e início do ano 2000, com a criação da UEA 
no modelo americano, condicionando o desaparecimento da ESPEA e abrangendo essa política de capacitação de 
técnico, de dirigentes, de recursos humanos para a administração pública. 

A ESPEA foi o maior sonho em fazer no Amazonas uma administração pública séria, competente e ética. 

 

D2 > É lamentável que a ESPEA tenha sua imagem interrompida por questões políticas de governo, pois tinha uma 
imagem pública respeitável em todo o Estado do Amazonas devido ao seu compromisso com a qualificação 
profissional, com a inserção do Amazonas na sua construção de administração pública de qualidade. 

 

E1 > A ESPEA foi uma idéia excelente, uma realização e uma frustração terrível quando se extinguiu. Vale registrar 
que tanto os diretores e professores tinham extrema dedicação e empenho, tanto na elaboração das aulas, como 
também, em contribuir para que a missão da Escola fosse cumprida. Todos nós que por lá passamos lembramos 
com muito carinho, saudade de uma Escola no Amazonas que sempre foi comprometida com a política de 
capacitação do servidor público. 
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Obs: Os Diretores e professores que passaram pela ESPEA foram unânimes em concordar que a extinção da Escola 
foi uma perda muito grande para o Amazonas. 

Cada um deles deu o seu depoimento finalizando com uma frase em especial. Dois (D2) tiveram o mesmo 
sentimento. 

 

A = A ESPEA POSSIBILITOU A DIGNIFICAÇÃO PROFISSIONAL, APRENDIZADO DE NOVAS TÉCNICAS E AS 
PERSPECTIVAS DE MELHORIAS PARA O BOM DESEMPENHO DO TRABALHO. 

 

B = A EXPERIÊNCIA DA ESPEA NOS DEIXOU A REFLEXÃO DE QUE É NECESSÁRIO INVESTIR 
SISTEMATICAMENTE EM TODOS ÀQUELES QUE VÃO PREENCHER E OPERAR A MÁQUINA ESTATAL. 

 

C = A ESPEA FOI UMA INCUBADORA DA GESTÃO PROFISSIONAL, FOMENTANDO EM NOSSAS MENTES O 
APERFEIÇOAMENTO NO EXERCÍCIO DE NOSSA FUNÇÃO. 

 

D = A ESPEA TORNOU REAL O SONHO EM FAZER NO AMAZONAS UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SÉRIA, 
COMPETENTE E ÉTICA. 

 

E = OS DIRETORES E PROFESSORES TINHAM EXTREMA DEDICAÇÃO E EMPENHO TANTO NA 
ELABORAÇÃO DAS AULAS COMO TAMBÉM, EM CONTRIBUIR PARA QUE A MISSÃO DA ESCOLA FOSSE 
CUMPRIDA. 

 

12. Você gostaria de dar um depoimento 
livre sobre a FESPM? 

  

A1 > Que a FESPM apesar de pouco tempo que passei na sua direção representou uma bela experiência sobre a 
possibilidade de formar novos quadros de recursos humanos no âmbito da administração municipal, pois tinha a 
intenção de se transformar num Centro de Referência em Administração Pública. 

 

B1 > A FESPM existe há 12 anos e vem contribuindo para melhorar o nível de prestação de serviço da Prefeitura de 
Manaus, como também vem desenvolvendo outras atividades de ordem cultural e social. 

 

C1 > Acredito que a FESPM poderia intensificar sua atuação em ofertar mais atividades de capacitação voltadas 
para mudanças comportamentais trabalhando por grupos de trabalhos nas instituições públicas municipais. 

 

C2 > A Escola de Governo Municipal deve cada vez mais desenvolver cursos e programas que possam modificar o 
comportamento de alguns servidores, bem como, auxiliar no desenvolvimento profissional, pessoal e cultural dos 
mesmos. 

 

Obs: Os Diretores e professores da FESPM observaram a necessidade de aumentar a oferta de atividades da 
Escola, ainda em funcionamento, mas que está restrita a poucos.  
A = TINHA A INTENÇÃO DE SE TRANSFORMAR NUM CENTRO DE REFERÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO 
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PÚBLICA. 

 
B = CONTRIBUINDO PARA MELHORAR O NÍVEL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PREFEITURA DE 
MANAUS COMO TAMBÉM VEM DESENVOLVENDO OUTRAS ATIVIDADES DE ORDEM CULTURAL E SOCIAL. 

 
C = MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTENSIFICAR SUA ATUAÇÃO OFERTANDO ATIVIDADES 
DE CAPACITAÇÃO VOLTADAS ÀS MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS DOS SERVIDORES. 

 

13. Que expectativas você tinha em relação 
à ESPEA cujo escopo era preparar pessoas 
para a gestão pública local? 

 

A1 > Eu havia concluído o ginásio chamado Normal Rural Instituto Benjamim Constant. Não me identificava muito 
com esse curso e tinha uma grande dúvida sobre o que iria estudar em seguida. Tive a sorte de conhecer uma 
pessoa que estudava o 1º ano na ESPEA e ela me falou sobre o curso de Administração. Eu não sabia que tinha 
esse curso e fui conduzida pela animação de uma colega. Só sabia que era algo novo, algo diferente, inédito. 
B1 > Primeiro, experimentar alguma coisa na área de Administração. Minha militância era no Fórum jurídico. Então 
me informei sobre a ESPEA e consegui vaga para estudar. 

Segundo, as informações de outras pessoas que passavam pela ESPEA eram as melhores possíveis. Tenho 
certeza de que não me dei mal. 

 

Obs: Os alunos da ESPEA em seu depoimento afirmaram que só foram para a Escola através de outras pessoas e 
por curiosidade. 

 

A = A ESPEA CONCRETIVAZA A EXPECTATIVA DE DESAFIOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS. 

 

B = EM ADQUIRIR NOVOS CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO JÁ QUE MINHA FORMAÇÃO 
ERA JURÍDICA. 

  

14. Que expectativas você tem em relação à 
FESPM cujo escopo é preparar pessoas para 
a gestão pública local? 

  

A1 > Expectativa de uma melhor formação profissional do servidor; reconhecimento e crescimento profissional com 
ascensão na carreira pública, por méritos. 

 

B1 > Não se discute a importância de ter uma escola voltada para a educação continuada, porém a sua atuação 
parece ainda muito incipiente para o compromisso político e social que ela representa na administração municipal. 

 

Obs: Os alunos da FESPM foram para a escola em busca de crescimento profissional, mas opinam, que é 
necessária, uma maior importância no desenvolvimento dos cursos. 

 

A = MELHORIA NA FORMAÇÃO DO SERVIDOR E ASCENSÃO NA CARREIRA PÚBLICA PELOS MÉRITOS. 

 

B = APESAR DE SER UMA ESCOLA VOLTADA PARA A FORMAÇÃO DO SERVIDOR, AINDA NÃO PERCEBO 
SUA ATUAÇÃO COMO AGENTE DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 
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15. Como você considera a contribuição da 
ESPEA para a sua carreira no serviço 
público? 

A1 > Foi o que definiu a minha carreira. Quando terminei a ESPEA, eu estava iniciando o serviço público e o que 
aprendi lá contribuiu muito para o meu trabalho. Éramos 25 a 30 alunos. Uns 10 não seguiram, pois trabalham em 
negócio próprio ou em comércio com a Zona Franca. A Zona Franca começava a deslanchar, mas eu acho que 
aplicavam o que aprenderam. 

 

B1 > Graças às coisas básicas que eu pude aprender na ESPEA foi que eu me encontrei na área de administração. 
Foi importante, pois eu ao longo da minha carreira participei de muitos eventos de administração. Costumo dizer que 
sou um administrador marginal, mas tenho me dado bem. 

 

Obs: Os alunos opinaram em comum acordo que a ESPEA contribuiu muito para o seu desempenho profissional.  

 

A = A PREPARAÇÃO REALIZADA NA ESPEA DEFINIU E CONTRIBUIU PARA SUAS CARREIRAS NA ÁREA DA 
ADMINISTRAÇÃO. 

 

B = A ESPEA FOI O GRANDE DIVISOR DE ÁGUAS PARA A CARREIRA NO SERVIÇO PÚBLICO, POIS 
POSSIBILITOU O DOMÍNIO DAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS E CAPACIDADE DE ADMINISTRAR 
PESSOAS. 

   

16. Como você considera a contribuição da 
FESPM para a sua carreira no serviço 
público? 

 

A1 > Contribuiu para que eu pudesse realizar melhor minhas atividades na administração municipal, me auxiliando 
no exercício de minha função. 

 

A2 > Fiz um curso pela FESPM e o retorno de informação contribuiu para o desenvolvimento das minhas atividades 
na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Obs: Contribuiu para o desempenho das atividades dos alunos. Essas atividades são desenvolvidas nas Secretarias 
Municipais. 

 

A = AJUDOU A DESEMPENHAR MELHOR AS ATIVIDADES NA FUNÇÃO EXERCIDA. 

  

17. Que aprendizagem a ESPEA lhe 
proporcionou e que competências ajudaram 
a desenvolver? 

  

A1 > A competência que eu tenha na área de administração é a Coordenação. Despertou-me e preparou-me para a 
liderança. A ESPEA me preparou para lidar com pessoas. Eu sou forte na parte da Coordenação; eu consigo me ater 
a detalhes e sim, ter uma visão ampla, uma noção de atendimento ao público. 

 

B1 > Ela me organizou as competências para a Administração. Deu-me a consciência de administrar pessoas, o trato 
com o ser humano. A ESPEA me deu essa possibilidade. Foi no trato com o ser humano que a minha visão se 
ampliou, a ESPEA me deu a certeza de que é possível fazer o melhor. 
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Obs: A ESPEA proporcionou aprendizagem para lidar com o ser humano aos dois alunos. 

  
A = A LIDAR COM O SER HUMANO E A CAPACIDADE DE COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO. 

 
B = ORGANIZOU AS COMPETÊNCIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO. DEU A CONSCIÊNCIA DE ADMINISTRAR 
PESSOAS. 

  

18. Que aprendizagem a FESPM lhe 
proporcionou e que competências ajudaram 
a desenvolver? 

 

A1 > Serviu para que eu percebesse o grau de importância do papel do servidor público na sociedade, me 
estimulando assim, a desenvolver a capacidade para trabalhar com pessoas e a ser sempre proativo. 

 

B1 > Proporcionou uma visão geral sobre a atuação da gestão pública em saúde e também foi de grande importância 
para o meu desempenho profissional, uma vez que possibilitou conhecimentos sobre a estrutura e atividade que 
desenvolvo na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Obs: A FESPM abriu horizontes profissionais aos alunos permitindo que passassem a conhecer a instituição em que 
trabalham. 

 

A = CAPACIDADE DE TRABALHAR COM PESSOAS E A SER SEMPRE PROATIVO. 

  

B = VISÃO GERAL DA GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE E CONHECIMENTOS SOBRE A ESTRUTURA E 
ATIVIDADE QUE DESENVOLVEM ESPECIFICAMENTE. 

  

19. Em sua opinião que tipo de perfil de 
servidor público a ESPEA procurou 
desenvolver?  

 

A1 > As Relações Humanas no trabalho. A ESPEA começou a profissionalizar o agente público. Ele estava ali para 
entender as pessoas, desempenhar competências. Não havia concurso público. As pessoas eram indicadas por 
alguém. Não se trabalhava com análise de preparo, com perfis de habilidade, de competência. A ESPEA nos ensinou 
tudo isso. 

 

B1 > Em primeiro lugar a ESPEA fez o melhor por todos os servidores, pois através de cursos como a de Chefia e 
Assessoramento foi possível oportunizar crescimento na carreira profissional de muitos. Naquele momento a ESPEA 
não chegava a dever nada a qualquer curso universitário existente em Manaus, muito embora o curso fosse de 
pequena duração. 

Em segundo lugar, os Programas de Desenvolvimento Organizacional onde a ESPEA procurou dotar o 
Estado de competência técnica sem prejuízo da compreensão política possibilitaram aparelhar a máquina estatal de 
forma que a mesma alcançasse mais eficiência. 
Obs: Na opinião dos alunos da ESPEA, os cursos oferecidos eram sempre voltados para dotá-los de competências 
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ao desenvolvimento de seu trabalho. 

 
A = SERVIDORES ESPECIALIZADOS EM RELAÇÕES HUMANAS. 

 
B = UM SERVIDOR APTO A DESEMPENHAR SATISFATORIAMENTE A SUA FUNÇÃO E COMPROMETIDO 
COM A QUALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

  

20. Em sua opinião que tipo de perfil de 
servidor público a FESPM procura 
desenvolver? 

 

A1 > Servidor proativo, criativo, com iniciativa, que tem força de vontade para buscar o desenvolvimento pessoal e 
profissional, porém, acredito que precisa trabalhar também o servidor que está acomodado e sem perspectivas de 
melhorias. 

 

B1 > Comprometido com a superação diária no enfrentamento dos problemas da administração municipal, com as 
mudanças permanentes nas regras, nos métodos e nas informações. 

 

Obs: Um servidor com iniciativa e criativo que busca sempre sua melhoria profissional. É a opinião dos alunos da 
FESPM. 

 

A = SERVIDOR PROATIVO, CRIATIVO, COM INICIATIVA, QUE TEM FORÇA DE VONTADE PARA BUSCAR O 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL. 

 

B = CAPAZ DE SUPERAR OS PROBLEMAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO, ADMINISTRAR ÀS 
MUDANÇAS NOS MÉTODOS E INFORMAÇÕES. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES    

O termo “escola de governo” admite várias definições e vem sendo usado 

indistintamente por organizações públicas, privadas ou não governamentais, 

destinadas à formação de quadros, reciclagem de funcionários ou ainda fóruns de 

debate, especialmente para os poderes, Executivo e Legislativo e, nas três esferas 

de governo. 

Assim sendo, escolas de governo são as instituições destinadas ao 

desenvolvimento de funcionários públicos e dos tomadores de decisões na 

administração pública, devendo ser incluídas no aparato estatal (federal, estadual e 

municipal), com autonomia orçamentário-financeira e educacional, visando à 

promoção de integração das ações de ensino. 

A grande diversidade das instituições do país formadoras de servidores 

públicos, dentro e fora do sistema universitário ter que estar coerentemente 

interligadas aos três níveis de governo: federal, estadual e municipal.          

Não obstante, é evidente que a constituição de uma Rede Nacional de 

Instituições de Formação, Capacitação e Treinamento, Pesquisa, Documentação e 

Informação em Administração Pública estão a exigir uma articulação e cooperação 

institucional sem precedentes. No entanto, a necessidade de dar respostas com 

agilidade, presteza e excelência às demandas de profissionalização do setor público 

que se pretende mais eficiente e eficaz justifica esse esforço dos diversos agentes a 

serem envolvidos, de modo a possibilitar maior assistência técnica, intercâmbio, de 

informações e experiências, além da captação de recursos organizacionais para a 

consecução das ações formativas no país. 

Portanto, para que as escolas de governo inclusive, as do Amazonas possam 

contribuir para a profissionalização do servidor público e para melhoria do aparelho 

estatal faz-se necessário refletir as seguintes considerações: 

   

 

As Escolas de Governo devem contribuir não só para formação daqueles que 

participam diretamente do funcionamento do Estado, nos níveis federal, 

estadual e municipal, mas também, dos que tomam as decisões e dos que as 

influenciam. Trata-se, então, dos servidores públicos, como também 

governantes e de seus principais executivos, dos parlamentares, dos juízes, 
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dos membros do Ministério Público, dos dirigentes das forças de segurança, 

dos dirigentes partidários e de movimentos políticos, sindicalistas e líderes 

empresariais, bem como os formadores de opinião - jornalistas no sentido lato, 

professores e intelectuais com acesso aos meios de comunicação de massa.  

 

Necessitam, também, sensibilizar os gestores quanto à importância na 

formação continuada dos colaboradores, fomentando essa política de forma a 

contemplar iniciativas individuais, grupais ou do próprio órgão em sua 

globalidade.  

 

Os programas a serem desenvolvidos pelas Escolas de Governo deverão 

compreender três frentes básicas de atuação:  

1) Formação em Gestão Pública  

a) Curso de Iniciação à Gestão Pública (CH 60h/a) 

Objetivo: sensibilizar o participante no que diz respeito a conceitos e 

princípios que regulam a administração pública, em um Estado voltado 

para cidadania. 

Público-Alvo: todos os cidadãos que participam diretamente ou 

indiretamente do funcionamento do Estado, não tendo exigência de 

escolaridade.     

b) Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Pública (CH 120h/a) 

Objetivo: facilitar o aperfeiçoamento das capacidades técnicas para 

formular e gerenciar programas e estratégias que visem o fortalecimento da 

relação entre as demandas sociais e a eficiência na prestação do serviço 

público. 

Público - Alvo: servidores públicos com ensino médio concluído. 

        c) Curso de Especialização em Gestão Pública (CH 360 h/a).  

Objetivo: formar servidores e agentes de políticas públicas capazes de ter 

uma compreensão crítica da formação do Estado brasileiro, em particular 

do Estado do Amazonas, de forma a atuar na construção de um Estado 

fundado nos princípios da participação popular e da cidadania plena. 

Público-Alvo: servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
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que tenham diploma de nível superior.           

    2) Competências básicas para o serviço público 

    a) Cursos de atualização geral: objetivo desenvolver algumas competências 

essenciais para o servidor público como: competência gerência pessoal e 

interpessoal. Exemplo: 

    - Curso de Qualidade no Serviço Público; 

    - Curso de Redação de Relatórios Técnicos; 

    - Curso de Condução de Reuniões - instrumento de gestão administrativa e 

produtiva; 

    - Curso de Análise de Problemas e Tomada de Decisões; 

    - Cursos de Integração de Equipes de Trabalho.  

b) Programas de treinamento especiais para atendimento de necessidades 

específicas de cada órgão.  

   

3) Assessoria para Elaboração de planos de capacitação dos órgãos da 

Administração Pública.  

a) Criar um fórum de debates, conferências e seminários para analisar de 

forma permanente o contexto em que atua o Estado e as transformações que 

ele requer, proporcionando a discussão e difundindo resultados; e,  

b) Intensificar atuação na rede nacional de escolas de governo, contribuindo 

para que os estados membros compartilhem as novas tecnologias de gestão, 

bem como proporcionando uma maior integração política, econômica e 

cultural.    

Por último, vale ressaltar que as Escolas de Governo exercem um papel 

significativo na vida pessoal e profissional do servidor público, pois contribuem para 

que o agente da administração pública seja um construtor partícipe de um projeto 

político de sociedade comprometida com a produção do conhecimento e do 

exercício da cidadania.   
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NOTAS  

1Alunos da ENA entrevistados indicaram que quase foram à greve, em 1988, quando a direção da 
Escola tentou introduzir na avaliação final a participação em classe do aluno e a avaliação de 
relatórios escritos, tornados obrigatórios, pelos professores. Consideram esse tipo de avaliação 
constante (controle contínuo) “muito subjetivo e pessoal”. Entrevistas com 4 alunos, Paris, outubro de 
1989.(SANTOS E BRITO, 1995, p.12)  

2São muitas as definições do campo de Políticas Públicas e do tipo de análise que seus profissionais 
praticam (policy analysis). A mais influente é de Thomas Dye, que nos diz que a análise da política 
tem a ver com o que o governo faz, porque o faz e que diferença isso faz. O campo de Politizas 
engloba a descrição e explicação das causas e conseqüências das ações governamentais (DYE, 
1976).  

3A respeito da formação do campo de Políticas Públicas nos Estados Unidos, nos anos 60, e na 
Inglaterra uma década depois, cf. Ham e Hill (1984).  

4Atualmente calcula-se que existam 215 instituições americanas formadoras de recursos humanos 
para o setor público.  

5De acordo com Arnold J. Meltsner (Policy Analist in lhe Bureaucracy, Berkeley, Un. Of Califórnia 
Press, 1975), enquanto o termo policy analysis é atribuído a Charles Lindblom, que o usou pela 
primeira vez em "Policy Analysis", American Economic Review, 48 (June 1958), 298-312, o termo 
policy analyst pode ser creditado a Yehezkel Dror, que o utilizou pela primeira vez em “Policy 
Analysts: A New Professional Role in Government Service”, Public Administration Review, 27 
(September 1967), 197-203, Ainda segundo Meitsner, (...) “está claro que policy analysis não é uma 
profissão estabelecida. Aqueles que a praticam trabalham nela tempo integral, e há um número 
grande de escolas. À profissão, entretanto, falta uma organização para cobrir suas várias atividades, 
além de não possuir nenhum monopólio de habilidades e nenhum código tornai de ética”. (tradução 
livre, Meitsner, A., op. cit. p. 12).  

6Pierre Bourdieu analisa em La Noblesse d’État, Grandes Écoles et Espirit de Corps, Editions de 
Minuit, Paris, 1989, a conversão à nobreza da burguesia francesa de hoje pelo sistema escolar 
altamente seletivo e competitivo, com destaque para a ENA. O livro de Bourdieu é resenhado de 
forma competente e inteligente por Bárbara Freitag em “A Nobreza de Estado e a Revolução 
Francesa”, Sociedade e Estado, vol. IV, nº 2, jul-dez 1989, pp. 119-127.   

7 cf. FESP. Programação FESP. Rio de Janeiro, 1994, p.8  

8 cf. FESP. Programação FESP. Rio de Janeiro, 1994, p.20.  

9 Id. Ibid.   

10 Id. Ibid.p.57  

11 Cf.Entrevista realizada com o Senhor Rizio Barbosa, Diretor-Presidente da FESP/RJ em Brasília, 
em julho de 1994.  

12 cf. FESP. Programação FESP. Rio de Janeiro, 1994, p.65.  

13 Id. Ibid.p.67  

14 Decreto nº 7.611 de 23 de fevereiro de 1976, do governo do Estado de São Paulo, que dispõe 
sobre os estatutos da FUNDAP.  

15 FUNDAP, Documento de Divulgação: Escola de Governo e Administração Pública, outubro/1991 e 

fevereiro/1992. 
16 Id. Ibid  
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17NOGUEIRA, M.A. EGAP, “Uma Escola de Formação de Quadros para o Setor Público”. Gazeta 
Mercantil, 20/05/92, FUNDAP, Documento de Divulgação: Projeto “Escola de Governo e 
Administração Pública”, agosto, 1991. 
18 Id. Ibid. 
19 Id. Ibid. 
20 Id. Ibid. 
21 Id. Ibid. 
22 Id. Ibid. 
23 Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 1993. 
24 Fundação João Pinheiro, O caminho para a profissionalização do Serviço Público, Escola de 

Governo de Minas Gerais, Belo Horizonte, s.d.   

25 Documento de Divulgação: “Fundação João Pinheiro”, op. Cit.                                             
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