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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar os referenciais normativos presentes no 

Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Gestão Pública na Modalidade 

Educação a Distância, que constitui uma das ações do Programa Nacional de 

Formação em Administração Pública (PNAP), e que vem sendo ofertado em uma 

instituição pública de ensino superior localizada no Estado de Pernambuco. 

Objetivou, igualmente, identificar percepções dos egressos deste curso a respeito do 

mesmo, bem como sobre os referidos referenciais. Utilizaram-se como dados os 

documentos normativos que compõem o Programa e o curso, como também 

informações levantadas por meio de aplicação de questionário e de entrevistas com 

os egressos do curso. Como enfoque teórico, empregaram-se elementos do modelo 

cognitivo de análise de políticas públicas e nas análises e tratamentos dos dados 

elementos da técnica de Análise de Conteúdo. As inferências obtidas, após o 

tratamento e exame dos dados, apontam que o Programa é implementado como 

solução proposta ao problema da não adequação da formação dos funcionários para 

a nova estrutura organizacional do Estado pós-constituição de 1988, tendo na 

capacitação profissional uma das soluções para o problema e no curso um dos seus 

instrumentos. No que se refere aos referenciais, observou-se que estes contêm tanto 

elementos do neoliberalismo, como elementos da perspectiva social democrata, 

expressando, indiretamente possíveis tensões e acordos nas definições tomadas. O 

conteúdo latente aparenta revelar orientações de uma perspectiva democrática de 

gerenciamento da coisa pública no Estado brasileiro. Na análise dos dados 

levantados junto aos egressos, observa-se que a qualificação obtida não alterou ou 

mesmo serviu para reforçar a percepção de que a melhoria da operacionalidade da 

atividade pública deve se basear nas relações democráticas e não no que apregoa a 

ótica gerencial de administração. 

Palavras-chave: Políticas de formação de gestores. Programa Nacional de 

Formação em Administração Pública. Curso de Especialização em Gestão Pública. 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 

This study aimed to analyze the normative references present in the Pedagogical 

Project Specialization in Public Management in Distance Education mode, which is 

one of the actions of the National Training Program in Public Administration (PNAP), 

which is being offered in a public institution of higher learning in the state of 

Pernambuco. Aimed also to identify perceptions of the graduates of this course with 

respect thereto, as well as on those benchmarks. Data used as the normative 

documents that make up the program and the course, as well as information 

gathered through a questionnaire and interviews with the graduates of the course. As 

a theoretical approach, used elements of the cognitive model of public policy analysis 

and the analysis and treatment of data elements of the technique of Content 

Analysis. The inferences obtained after treatment and examination of data indicate 

that the program is implemented as a proposed solution to the problem of 

inadequacy of staff training for the new organizational structure of the post-1988 

constitution, having professional qualification in one of the solutions to the problem 

and in the course of its instruments. With regard to references noted that these 

contain elements of both neo-like elements Democratic societal perspective, 

expressing possible voltages and indirectly the settings made agreements. The latent 

content appears to reveal guidance from a perspective of democratic management of 

public affairs in the Brazilian state. In analyzing the data collected from the 

graduates, it is observed that the qualification obtained did not change or even 

served to reinforce the perception that improving the operability of public relations 

should be based on democratic and not in that touts the perspective managerial 

management. 

Keywords: Policies for management training. National Training Program in Public 

Administration. Specialization in Public Management. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Esta dissertação focaliza o Curso de Especialização em Gestão Pública - 

analisando-o como espaço de formação de gestores - que faz parte do Programa 

Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP). Procuramos examinar, de 

um lado, quais são os referenciais que orientam o referido curso. De outro, 

interligadamente, buscamos apreender a percepção que dele têm os egressos, 

percepção esta tida como condicionante para o desempenho teórico-prático de suas 

atividades profissionais.  

O Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP) foi 

instituído em 2009, por meio da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), no âmbito da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), reunindo os cursos de Bacharelado em Administração Pública, 

Especialização em Gestão Pública, Especialização em Gestão Pública Municipal e 

Especialização em Gestão Pública em Saúde. 

Conforme proclamado em seus documentos oficiais, o PNAP objetiva a 

formação e qualificação de pessoal de nível superior visando o exercício de 

atividades gerenciais e do magistério superior, com o intuito, entre outras finalidades, 

de capacitar profissionais com formação adequada para intervirem na realidade 

social, política e econômica. 

Em Pernambuco o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia – IFPE foi a 

primeira Instituição Pública de Ensino Superior - IPES aderente ao programa a 

implementar um dos cursos, tendo sua primeira turma iniciada em 2010, por meio da 

oferta de um Curso de Especialização em Gestão Pública. Este curso, a partir do 

enfoque de sua primeira turma constitui o objeto de estudo desse trabalho. Hoje, 

além desse Instituto de Educação, os cursos do Programa PNAP são ofertados no 

Estado pela Universidade de Pernambuco – UPE, pela Universidade Federal Rural 

de Pernambuco – UFRPE e pela Universidade Federal do Vale do São Francisco - 

UNIVASF. 

O interesse de pesquisa por esse objeto de estudo surgiu a partir da 

experiência do pesquisador como aluno do curso de Especialização em Gestão 

Pública, bem como do contato, profissional e acadêmico, com a modalidade 

educacional a distância, fatores que estimularam a investigar o campo das políticas 

públicas delineadas pelo Estado brasileiro. Nesse caso específico, a política de 
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formação e capacitação, por meio da educação a distância (EaD), de novos quadros 

para atuação na gestão pública, as quais fomentam problemáticas atuais, tanto no 

campo da educação (da educação como política pública), quanto no campo da nova 

gestão administrativa do Estado.  

A priori, o processo formativo dos gestores públicos tem como premissa 

capacitá-los para contribuir na melhoria da gestão das atividades desempenhadas 

pelo Estado brasileiro, no âmbito federal, estadual e municipal. Assim sendo, tal 

política pública, merece atenção visto que a administração pública pode ser 

considerada como a ―porta de saída‖ para o atendimento das demandas sociais. Em 

tese, sua melhoria representa a melhoria dos serviços públicos e, portanto, do 

atendimento com qualidade às demandas da sociedade. 

Neste sentido, a presente dissertação, como antes anunciado, pretendeu 

focalizar uma das ações que se insere nas políticas de formação de gestores sob 

orientação do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, 

considerando-se a importância que esta formação pode assumir no sentido da 

melhoria da qualidade do serviço público. No campo educacional a proposta foi a de 

apreender em que sentido a modalidade Educação a Distância pode apoiar essa 

política pública. Isto, tendo em vista que a ação estatal que pesquisamos, nas suas 

intenções proclamadas, voltar-se, prioritariamente, para a formação de quadros de 

novo tipo para a administração pública, além de se desenvolver na modalidade 

Educação a Distância, modalidade esta que tem suscitado muitas discussões no 

campo da educação.  

Partimos do pressuposto de que não há como se falar em melhoria e 

preparação da organização administrativa da Gestão Pública, a partir da formação 

de novos quadros, sem analisar os pressupostos teórico-metodológicos que 

orientam o programa implantado.  

Como se sabe, mas é importante frisar, é a máquina governamental a 

responsável pelo atendimento das demandas sociais de uma dada realidade. 

Educação, saúde, segurança pública, questões fundiárias, entre outros temas, 

participam de forma constante das agendas governamentais dos diferentes entes 

administrativos da organização que compõem a federação brasileira.  

Tanto no âmbito acadêmico, quanto no âmbito governamental se tem 

discutido, analisado e avaliado políticas públicas surgidas como resposta aos 

conflitos e às reivindicações que permeiam as sociedades desde a formação dos 
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Estados-nação, decorrentes, sobretudo, das desigualdades que caracterizam a 

modernização em seus diversos estágios, nesse sentido, refletir sobre os problemas 

sociais que afligem o mundo moderno, em particular a sociedade brasileira, nos 

levou a questionar de que forma o Estado poderia implementar ações no sentido do 

atendimento destas demandas.  

Apesar do crescimento das pesquisas1 na área da administração pública, o 

objeto formação dos administradores públicos ainda é pouco estudado no campo 

educacional, mesmo que esta formação venha sendo alvo de preocupações e de 

iniciativas desde o período anterior à implantação do regime republicano no país.  

Como registra a literatura sobre o tema, em meados do século XVIII, ainda 

durante a administração portuguesa, inquietações com as carreiras administrativas já 

eram sentidas. O Marquês de Pombal foi pioneiro nas tentativas de difusão de ideias 

modernizantes no Brasil Colônia. Mas é durante o século XIX, com a vinda da coroa 

portuguesa para o Brasil e quando do período imperial que a questão efetivamente 

começou a ser alvo de problematização. É o período em que instituições de ensino 

superior são criadas, justo para garantir a formação de quadros para a burocracia 

estatal (FAORO, 2001). 

Essas iniciativas sofriam as influências do desenvolvimento do capitalismo 

na Europa Ocidental, que provocou intensas transformações em escala mundial, 

fazendo emergir as sociedades urbanas industriais ou modernas. A própria 

independência do Brasil teve como causa, entre outras, a busca de ampliação do 

mercado consumidor para os produtos ingleses e a busca de matérias primas para a 

produção industrializada. A complexificação das sociedades passou então a exigir 

novas formas de operação das máquinas governamentais, mudanças que levariam 

as tentativas de se implantar a racionalização da administração, tal como analisado 

por Max Weber (2004).  

Wehling (1986), tratando da questão, indica que as transformações 

estruturais que iriam fazer emergir a sociedade moderna implicariam numa nova 

forma de atuação da administração pública, 

 
À Administração Pública caberia, numa sociedade transformada, papel 
muito diferente do que lhe atribuía o antigo regime. Por toda a Europa 
Ocidental na segunda metade do século XVIII, começaram a surgir indícios 
de uma nova administração, com profundas alterações na burocracia, na 

                                            
1
 Levantamento observado em pesquisa no banco de teses e dissertações da Capes, bem como no portal de 

periódicos, entre os anos de 1987 – 2012. 
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filosofia administrativa, no organograma funcional e no seu papel social. 
(WEHLING, 1986, p.19). 

 

A divisão do ―Brasil‖ nesse período contém as características presentes 

nessa nova forma de racionalização estatal ―de uma sociedade tocada pelo processo 

modernizador‖ (WEHLING, 1986), como solução para os principais problemas de 

ordem econômica e territorial que assolavam a Colônia à época, face à própria crise 

da colonização. Essa crise, como se sabe, tinha entre suas causas as 

transformações advindas da nova ordem industrial e intelectual que atingia a 

sociedade da Europa Ocidental no século XVIII. 

Martins (1997) e Costa (2008) constataram em suas análises que grande 

parte da história da formação da burocracia pública no Brasil fora pautada em um 

Estado ―patrimonial2‖, em que os cargos públicos eram preenchidos por critérios de 

clientelismo e apadrinhamentos (empreguismo), onde muitos desses ―servidores‖ 

sequer possuíam preparo específico para o desempenho das suas funções. 

Essas análises são semelhantes às de Fischer (1984). Esta autora 

demonstra que a administração pública entre nós, historicamente, evoluiu 

desordenadamente, mesclando práticas patrimonialistas com traços da 

administração racional, onde praticamente não havia distinção entre o público e o 

privado. Neste contexto, não se exigia do administrador nada além do que o 

cumprimento das ordens emanadas dos governantes.  

Durante o Império tais características eram ainda mais acentuadas, 

sobretudo, em razão da própria formação das nossas elites, que herdaram as 

características do próprio Estado Patrimonialista português, desse modo, a 

administração, não atendia aos requisitos de uma ―nova‖ organização que requeria a 

formação do Estado nacional desde o Império, fato destacado por intelectuais da 

época, conforme sublinha Andrade (1995): 

 

A insuficiência de preparo dos servidores foi ressaltada pelo Deputado 
baiano Ângelo Moniz da Silva Ferraz, mais tarde Barão de Uruguaiana, que 
recomendou, ainda em 1854, a instrução profissional para os ramos da 
Indústria e da Pública Administração. A idoneidade e a instrução precisa 
seriam toldadas pela ausência de ensino das matérias administrativas, 
apreendidas apenas por esforço particular no desempenho ocasional da 
atividade pública.  A Ciência da Administração deveria ser estimulada e não 
somente ser privilégio de ilustrados estudiosos que tivessem a ventura de ir 

                                            
2
 Para Weber (2004, p. 253) A estereotipagem e apropriação monopolizadora dos poderes oficiais pelos 

detentores, como companheiros jurídicos, cria o tipo "estamental''do Patrimonialismo. 
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para o exterior, apenas uma cadeira de Direito Administrativo não seria 
suficiente para preparar bons administradores, que só poderiam ser criados 
mediante ensino aperfeiçoado, sendo para isso necessária uma Escola de 

Direito e Administração. (ANDRADE, 1995, p.19). 

 

Destaque-se, então, que até meados do século XIX não havia formação 

específica na área de administração no Brasil, pois tal formação estava agregada 

aos cursos de Direito, sendo disponibilizada como parte integrante da grade 

curricular deste curso na disciplina Direito Administrativo. Silva (1950 apud Fischer 

1984) aponta que a ideia de se implantar o ensino de administração pública surge no 

final do Império, através de pronunciamentos de parlamentares como o Barão de 

Uruguaiana e o Barão de Bom Retiro, todavia sem grande sucesso, vindo a se 

concretizar, incipientemente, nas primeiras décadas do século XX. 

No panorama mundial a administração pública como área de conhecimento 

e ensino começa a se destacar apenas em fins do século XIX, especialmente nos 

Estados Unidos da América. Um dos marcos nesse sentido foram os estudos 

publicados por Woodrow Wilson em fins de 1887.  

No Brasil, efetivamente, esse campo de atuação ganhará visibilidade e 

materialidade somente a partir da era Vargas, quando o processo de industrialização 

é desencadeado. Mesmo assim, a racionalidade burocrática, tipo ideal da 

organização dos funcionários que vão se encarregar da ordem estatal no capitalismo 

industrial (WEBER, 1982), será reconfigurada com as marcas do Estado 

patrimonialista português, cuja herança ainda hoje guardamos (IANNI, 1971; 

DRAIBE, 1985; MARTINS, 1985). 

Essa ―qualidade‖ do Estado brasileiro pode ser compreendida, dentre outros 

aspectos, ao levarmos em consideração que a burocracia carece de um dos traços 

fundamentais presentes no modelo ideal de Weber: a impessoalidade. Isto porque 

as regras prescritas não eram observadas de forma rígida, sua aplicação variava 

conforme o cidadão ao qual se destinava. Sem esses atributos perde-se a precisão, 

a rapidez e a previsibilidade da máquina burocrática, assim, os atores sociais não 

têm possibilidade de adotar um comportamento constante e racional em relação às 

ações dos agentes públicos culminando em um déficit de racionalidade na 

sociedade.  

Vale destacar que não estamos desconhecendo a importância que a 

dimensão técnica tem para o adequado desenvolvimento da ação pública, pois há de 
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se considerar que o Estado não é neutro, não existe no abstrato e nem descolado da 

sociedade. Sua estrutura e forma de ação, para além de apenas uma dimensão 

técnica, contem, igualmente, dimensões políticas, culturais e ideológicas que lhes 

são impressas pelos que detém o poder na sociedade. Portanto, o déficit de 

racionalidade presente na máquina governamental emana da sociedade para o 

Estado, e, numa relação dialética, retorna para a própria sociedade. 

Voltando à nossa questão, é em meio à conjuntura da modernização 

capitalista, a partir dos anos 1930, que passamos a encontrar instituições voltadas 

especificamente para o trato do pessoal do Estado brasileiro. Neste contexto se 

situaram, por exemplo, a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público 

– DASP, em 1937, da Fundação Centro de Formação do Servidor Público – 

FUNCEP/ENAP3, em 1980 e, da Secretaria de Administração Pública – SEDASP, 

em 1986, dentre outras instituições e instrumentos destinados à formação e 

capacitação do servidor público. 

É importante notarmos a importância da abordagem desse tema na presente 

dissertação, sobretudo, em função da necessidade de tecermos um entendimento 

das transformações ocorridas na organização da administração pública do Estado 

brasileiro como forma de melhor contextualização do nosso objeto. Neste sentido, 

concordamos com Costa (2008) quando afirma não ser possível,  

 

[...] entender as recentes transformações do Estado, da organização 
governamental e da administração pública brasileira sem tentar reconstruir 
os processos de formação e diferenciação histórica do aparato estatal que 
se constituiu no Brasil, desde que a empresa da colonização que aqui 
aportou, no alvorecer do século XVI, ou, pelo menos, desde que o príncipe 
regente dom João VI transferiu a sede da Coroa portuguesa para o Rio de 
Janeiro e instituiu o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves [...]. 
(COSTA, 2008, p.831). 

 

Nessa mesma linha, para Meirelles (1990) o estudo da Administração 

Pública em geral, compreendendo a sua estrutura e as suas atividades, deve partir 

do conceito de Estado, sobre o qual repousa toda a concepção moderna de 

organização e funcionamento dos serviços públicos a serem prestados aos 

administrados.  

Em tempos recentes, observa-se que a administração pública passou por 

uma série de mudanças. O processo de redemocratização da sociedade, após 20 

                                            
3
 Em 1990 através da Lei n° 8.140 a FUNCEP passa a se denominar Fundação Escola Nacional de 

Administração Pública - ENAP. 
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anos de uma ―ditadura‖ militar, impôs reconfigurações na máquina administrativa, de 

modo que as estruturas do autoritarismo burocrático fossem flexibilizadas.  

Desse modo, a compreensão da relação entre Estado e sociedade se torna 

significativa no mundo atual, sobretudo, em razão dos desafios impostos numa 

época de reconfiguração dos papéis desempenhados pelos Estados-nação frente à 

perspectiva global neoliberal que condiciona novas funções e estruturas 

administrativas, de forma a aumentar a eficiência (sob a ótica do gerencialismo) no 

atendimento aos pleitos sociais. 

A reforma gerencial surge, no contexto contemporâneo, em meio a um 

discurso mundial de mudança, de forma a responder às novas condições sociais e 

econômicas que as organizações públicas e privadas estavam por passar. Neste 

cenário, introduzir elementos gerenciais na administração implicaria acompanhar um 

movimento já ocorrido na iniciativa privada. O diagnóstico seria simples: a 

administração burocrática, embora superior à patrimonial, é insuficiente para 

enfrentar as novas tarefas do Estado. 

Assim sendo, a implantação da administração gerencial (ou new public 

management) proclamada pelo Estado brasileiro, progressivamente implantada a 

partir do Plano Diretor da Reforma do Estado de 1995 (PDRA), apresentou-se como 

estratégia estatal na busca da reorganização de suas funções a partir de exigências 

externas e adaptação a nova realidade econômica mundial. Isto de acordo com o 

projeto de sociedade que então se procurava implantar. 

É nesse sentido, também, que ocorrem as modificações na 

profissionalização, capacitação e valorização do servidor que, nas intenções 

proclamadas, visam contribuir para a melhoria da eficiência do serviço público e da 

qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, em razão, sobretudo, das novas 

demandas geradas pelo desenvolvimento tecnológico acelerado, que tornara 

obsoletas atividades, profissões e métodos de prestação de serviços praticados pelo 

Estado, exigindo capacitação permanente dos seus servidores (BRASIL, 1997, p. 

20). 

De acordo com Peres (1987, p.97), o serviço público é uma das muitas 

instituições secundárias criadas pelo homem para a satisfação de necessidades, de 

promoção do bem-estar do cidadão. Segundo esse autor: 
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[...] Sua funcionalidade está na razão direta da capacidade e das condições, 
dos que o integram, de executar, correta e satisfatoriamente, as ações 
possíveis de produzir as consequências desejáveis e valoradas 
positivamente pelo usuário desse tipo de serviço. (p.98). 

 

Lembremos, porém, que o usuário do serviço público é também contribuinte 

e não um mero consumidor gratuito de tais serviços: o serviço que lhe é prestado é 

pago por ele, ou seja, financiado, cobrado e usufruído pelo contribuinte (PERES, 

1987). 

Em linhas gerais, podemos afirmar que a história da administração Pública 

no Brasil fora pautada em um modelo predominante híbrido, no qual orientações 

aparentemente excludentes se mesclaram de forma mais ou menos evidente em 

cada uma delas, dependendo de cada contexto. Nesta trajetória, observam-se 

aspectos do Estado Patrimonial, da Administração Burocrática e, num momento mais 

recente, do Estado Gerencial.  

Tendo em vista essas peculiaridades, é que nos interessou investigar como 

têm sido formados, nas últimas décadas, os quadros para a administração pública, 

por meio da focalização de um curso de um Programa específico. Neste sentido, 

considerando a multiplicidade de referenciais (ou de orientações para a ação)4 

presentes nas políticas públicas, foram duas as nossas  questões de pesquisa:   

1. Quais as orientações que têm predominado no Programa Nacional de 

Formação em Administração Pública, tendo por foco o curso de Especialização em 

Gestão Pública? 

2. O curso de Especialização está sendo capaz de contemplar os 

objetivos propostos no PNAP? Qual a percepção dos egressos em relação à 

experiência do curso?   

Diante do quadro histórico apresentado, o presente estudo pretende focalizar 

os referenciais presentes na política pública de formação de gestores, considerando-

se a importância que esta formação de agentes públicos pode assumir para a 

melhoria da qualidade do serviço público, a partir da analise do processo formativo 

do Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), parte 

integrante da concepção proposta pela ENAP, por meio curso de Especialização em 

Gestão Pública promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

                                            
4
 Conceitos que iremos explicitar mais adiante. 
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de Pernambuco (IFPE), a partir da utilização da modalidade Educação a Distância – 

EaD. Assim, tendo como: 

Objetivo Geral da Pesquisa 

 Analisar os referenciais normativos presentes no curso de 

especialização em Gestão Pública como uma das dimensões do Programa 

Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP). 

Objetivos Específicos: 

 Caracterizar o Programa Nacional de Formação em Administração 

Pública (PNAP), a partir dos documentos legais, instrumentos para sua 

aplicabilidade na implementação dos objetivos do programa; 

 Identificar os referenciais presentes no Projeto Pedagógico (PP) do 

Curso de Especialização em Gestão Pública; 

 Apreender a percepção dos egressos em relação à experiência do 

curso 

Desse modo, segue-se a exposição da pesquisa, confeccionada em duas 

partes. Na primeira, capítulos 1 e 2, problematizamos a qualificação profissional dos 

quadros administrativos no Brasil, bem como situamos Estado e Governo no 

contexto das mudanças recentes na sociedade brasileira. Na segunda, capítulos 3, 4 

e 5 encontram-se a problematização do objeto, a discussão teórica da pesquisa, 

bem como, os procedimentos teórico-metodológicos, os resultados e o tratamento 

dos dados coletados. 

 

. 
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PRIMEIRA PARTE 
 
 

CAPÍTULO 1 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CONTEXTO DAS 

MUDANÇAS SOCIAIS DAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

 
1.1 - O liberalismo e o neoliberalismo como orientações das ações do Estado 

 
 

As políticas públicas são as medidas adotadas pelo Estado para fazer com 

que as decisões tomadas no âmbito da política governamental sejam concretizadas. 

Segundo Max Weber a noção de política vincula-se à de poder. Alcançar e ampliar o 

poder são as metas dos que se envolvem com a política, ao mesmo tempo, o poder 

é o meio e a ferramenta que possibilita o exercício dessa ação. Como podemos 

perceber, a noção de Estado e políticas públicas estão intimamente ligados, 

sobretudo por essa última representar o Estado em ação. 

O entendimento da lógica contemporânea que pauta a relação entre Estado 

e sociedade civil se mostra como elemento determinante para os estudos e 

pesquisas nas áreas das políticas públicas, principalmente da educação como 

recorte dessa atuação estatal. Para o nosso estudo é suficiente o entendimento que 

com o advento do Estado Moderno, o tamanho da máquina pública e sua 

interferência na vida nacional passaram a fundamentar-se na orientação ideológica 

dos governos, nesse caminho é importante situarmos que ao longo do século XX 

passamos por uma polarização entre os Estados liberais (Estado mínimo), tidos 

como ―de direita‖, e os Estados sociais (Estado provedor e garantidor de direitos), 

tidos como ―de esquerda‖.  

Percebe-se, desse modo, um delicado e instável ponto de equilíbrio entre 

esses dois polos, que variou de país para país no qual cada Estado se acomodou, 

assim, vimos ao longo das décadas, constituírem-se as sociais-democracias, ou 

―Estados do bem-estar social‖, vertentes intermediárias entre as extremas direitas e 

as extremas esquerdas. 

Conforme se observa o percurso da instituição da ótica liberal como doutrina 

política de regulação do Estado, desde a concepção proposta por Adam Smith em A 

riqueza das nações em 1776, essa teoria política teve suas compreensões e modos 
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de atuação ao longo dos séculos moldada de acordo com as características e 

contextos sócio-político-econômico de cada realidade. 

Naquela época, a ótica liberal sugerida por Smith tinha como intento 

proporcionar ao sistema capitalista condições para implementação de um mercado 

livre com um Estado minimamente interventor. É sabido que nessa conjuntura tais 

ideias se configuraram num contexto político-econômico em que o Estado detinha 

grandes poderes de interferência no mercado através do modelo econômico 

conhecido como Mercantilismo, conforme nos explica Clark e outros (2008), 

 

Neste, o Estado atuava na esfera econômica ao definir comandos para 
importação e exportação, estabelecer impostos para as atividades 
produtivas internas, exercer o poder de polícia e organizar o mundo do 
trabalho (CLARK, 2001, p. 18). A política econômica mercantilista foi 
responsável pelo acúmulo de capitais necessário para a industrialização e 
incremento das atividades comerciais européias a partir do século XVIII. 
Neste mesmo século em que se formou a ―esfera pública burguesa”, a 
doutrina liberal era aceita como fundamento de um novo Estado e de 
uma nova sociedade. A liberdade do indivíduo, a emancipação do homem 
europeu (nessa época, também do homem norte-americano) dependia, ao 
mesmo tempo, de uma limitação do poder e de uma ação protetora estatal 
que permitissem o máximo desenvolvimento das suas faculdades. 
Faculdades que estavam compreendidas essencialmente no âmbito de uma 
liberdade econômica, que proporcionou o nascimento e o desenvolvimento 
da sociedade mercantil burguesa. (p. 4188, grifos nosso). 

 

Assim, para Smith a ―mão invisível‖ do mercado guiaria não apenas as 

relações econômicas do Estado, mas também a própria relação entre Estado e 

sociedade na medida: 

 

[...] que os interesses e os sentimentos privados dos indivíduos os 
induzissem a converter seu capital para as aplicações que, em casos 
ordinários, são as mais vantajosas para a sociedade [...]. Sem qualquer 
intervenção da lei, os interesses e os sentimentos privados das pessoas 
naturalmente as levariam a dividir e distribuir o capital de cada sociedade 
entre todas as diversas aplicações nela efetuadas, na medida do possível, 
na proporção mais condizente com o interesse de toda a sociedade. 
(MORAES, 2001, p.05, grifos nosso). 

 

As ações pautadas nesse período tinham como propósito a delegação de 

atribuições da esfera pública para a iniciativa privada como forma de promover o 

máximo desenvolvimento das faculdades de uma sociedade dominada pelos ideais 

econômicos burgueses, tendo em vista que sob a ótica de um Estado absoluto 

(Mercantil) tais atribuições já não atenderiam a essas condições necessitando uma 
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reestruturação estatal, sobre essa discussão, Nascimento (2008) nos faz lembrar 

que, 

 

Nesse contexto, os ideais econômicos perseguidos exigiam uma 
reestruturação do Estado. Visto que existia uma relação direta entre os 
interesses dominantes na esfera pública burguesa e a formação do Estado 
Liberal. Aquela se interessava por uma afirmação do mercado, do livre 
comércio e da livre contratação, e este, então, devia garantir o espaço 
propício para tanto. As economias nacionais deveriam ser reguladas pelas 
―leis do mercado‖ e, minimamente, por leis estatais. Daí a ideia de um 
Estado mínimo, pouco intrometido nas atividades econômicas, as quais 
deveriam ser desempenhadas prioritariamente pela iniciativa privada. 
(NASCIMENTO, Samuel Pontes do. Do Estado mínimo ao Estado regulador. 
Uma visão do Direito Econômico

5
). 

 

A história do liberalismo econômico no século XIX, em grande medida, pode 

ser traçada como uma tentativa de afirmar e reforçar tais limites. Por um lado, reduzir 

a presença do soberano (governante) político na sociedade, limitando e/ou dirigindo 

estritamente as intervenções do Estado na economia; por outro lado, reduzindo o 

círculo dos indivíduos aos quais é permitida a intervenção sobre o Estado ―daí a luta 

dos liberais contra o sufrágio universal e outras manifestações de vontade política 

das massas populares‖ (MORAES, 2001, p.3). 

Sob essas características, Norberto Bobbio (2000) nos informa que a 

redução mínima das atribuições do Estado em oposição ao Estado máximo com 

base na doutrina liberal, concebe o Estado-nação como um Estado Limitado (com 

limites de poderes e limites de funções) onde o poder do Estado não pode ser 

exercido em todos os campos, mas que existem esferas sujeitas à deliberação 

individual, classicamente, os âmbitos da economia e da vida privada. 

Como nos ensina esse autor, essa é essencialmente a doutrina do 

liberalismo, a doutrina de um Estado limitado, tanto a respeito de seus poderes 

(Estado de Direito) quanto às suas funções (Estado Mínimo), desse modo, de acordo 

com o Bobbio (2000): 

 

Embora o liberalismo conceba o Estado tanto como Estado de direito quanto 
como Estado mínimo, pode ocorrer um Estado de Direito que não seja 
mínimo (por exemplo, o Estado social contemporâneo) e pode-se também 
conceber um Estado mínimo que não seja de direito (tal como, com respeito 
à esfera econômica, o Leviatã hobbesiano, que era ao mesmo tempo 
absoluto no mais pleno sentido da palavra e liberal em economia). Enquanto 
o Estado de direito se contrapõe ao Estado absoluto, o Estado mínimo se 

                                            
5
 Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1968, 20 nov. 2008. Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/11990>. Acesso em:14 set. 2012. 

http://jus.com.br/revista/edicoes/2008/11/20
http://jus.com.br/revista/edicoes/2008/11/20
http://jus.com.br/revista/edicoes/2008/11
http://jus.com.br/revista/edicoes/2008
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contrapõe ao Estado máximo: deve-se, então, dizer que o Estado liberal 
se afirma na luta contra o Estado absoluto em defesa do Estado de 
direito e contra o Estado máximo em defesa do Estado mínimo, ainda 
que nem sempre os dois movimentos de emancipação coincidam histórica e 
praticamente. (p. 17, grifos nosso).  

 

Sob essa ótica podemos observar que a problemática em torno da ideologia 

liberal é regida pela limitação de poder e pelas funções do Estado. De acordo com 

as formulações proposta por Bobbio, à limitação de poder está ligada a concepção 

de Estado de direito (normalmente reguladas e dispostas em uma Constituição), já a 

limitação das funções do Estado adentra a perspectiva de concepção mínima de 

atuação estatal. 

Essas questões nos levam a refletir sobre a dissociabilidade entre 

liberalismo e democracia presentes ainda em sociedades contemporâneas. Para 

Bobbio (2000) Liberalismo e Democracia não são conceitos interdependentes, haja 

vista, que um não depende do outro para sua efetiva ação na sociedade, nesse 

sentido o autor esclarece que:  

 

Um Estado Liberal não é necessariamente democrático: ao contrário, 
realiza-se historicamente em sociedades nas quais a participação no 
governo é bastante restrita, limitada às classes possuidoras. (BOBBIO, 
2000, p. 7). 

  

No mesmo sentido em relação à democracia o autor nos informa que: 

 

Um governo democrático não dá vida necessariamente a um Estado Liberal: 
ao contrário, o Estado Liberal clássico foi posto em crise pelo progressivo 
processo de democratização produzido pela gradual ampliação do sufrágio 
até o sufrágio universal. (BOBBIO, 2000, p. 7-8). 

 

Numa abreviação das ideias propostas por Bobbio inferem-se que o 

liberalismo tem como traço principal a concepção de um Estado limitado, em 

contraste à democracia, a qual antes que concepção de Estado é uma forma de 

governo, nesse sentido, o primeiro propõe a limitação do poder enquanto o segundo 

sugere a distribuição do poder entre esses dois atores sociais.  

Ao longo do século XX o liberalismo atravessou diferentes fases e 

perspectivas de atuação antes de adentrar no que chamamos hoje de doutrina (neo) 

liberal. Assim, já nas primeiras décadas do século XX se observa que tal orientação 

política em sua forma clássica já não atendia aos fatores indutores do crescimento 
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do mercado, sobretudo, em face do crescimento do socialismo real e dos conflitos 

sociais – Revolução Russa, greves de operários etc. - que marcaram essa época, 

desta feita, exigia-se uma maior atuação do Estado, em parte, em desacordo aos 

próprios preceitos liberais, haja vista que a ―mão invisível‖ demonstrava a essa altura 

sinais de fraqueza.  

Vê-se, então, o surgimento do Estado intervencionista sob as orientações 

keynesianas, assiste-se assim o surgimento de uma nova ótica liberal com 

ressignificações dos seus conceitos, sobretudo, em relação às prerrogativas do 

Estado. Deste modo, 

 

As ideias que surgiriam nesse início do século XX previam a atuação 
incisiva do Estado na economia a fim de solucionar as crises cíclicas do 
mercado e amenizar o caos social provocado pelo capitalismo até então, e, 
com isso, impedir o desmoronamento desse sistema de produção, como 
havia ocorrido com o mercantilismo tempos atrás. Sob as lições de J. M. 
Keynes, as políticas econômicas públicas foram reformuladas, e o novo 
modelo foi muito bem sucedido. Tanto que, depois da Segunda Guerra 
Mundial, a ação econômica do Estado foi decisiva para a reconstrução das 
economias européias. (CLARK e outros, 2008, p. 4191). 

 

Contudo, tal iniciativa também fora colocado em xeque frente às sucessivas 

crises ocorridas durante a segunda metade do século XX. Assim, observa-se que as 

provas e desafios por que passaram o capitalismo liberal durante o século passado 

serviram para mostrar que tal ideologia não conseguiria se conservar sem a 

participação direta do poder estatal, todavia, essa participação como se mostrará 

sob a ótica do neoliberalismo apenas ressignificará conceitos sem, contudo, se 

desviar do foco e atuação liberal. 

Dentro dessa perspectiva, é importante notarmos que os novos processos 

de integração das sociedades, expressos no movimento das globalizações, sob a 

ótica do capitalismo em sua forma neoliberal neste início de século XXI, surge com 

novas estratégias e ressignificação de conceitos. É relevante termos em mente que 

a expressão neoliberal no contexto atual, necessariamente, não significa no estrito 

sentido do termo um retorno à concepção proposta ao que vimos e foi idealizado 

pelo liberalismo clássico, no entanto, continuará a prescrever e adotar os princípios 

originários desse sistema de ideias de acordo com a perspectiva de Estado que se 

deseja alcançar.  

Nesse diapasão para um melhor entendimento das ações que se pautam a 

ótica moderna do novo liberalismo, faz-se necessário, entretanto, distinguirmos os 
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conceitos de neoliberalismo de regulamentação e neoliberalismo de regulação que 

subsidiam a relação entre Estado e Sociedade nos tempos atuais, os quais ajudarão 

nas reflexões sobre a atuação estatal e suas políticas públicas no campo da 

educação na sociedade brasileira. 

 
1.2 - Regulamentação e Regulação 
 

Clark e Costa (2011), analisando as transformações recentes no panorama 

mundial, utilizam as expressões neoliberalismo de regulamentação e neoliberalismo 

de regulação para classificar os modos de intervenção do período do Estado do Bem 

Estar Social e do Estado mínimo que surgem a partir do início dos anos 1980 na 

Europa e nos Estados Unidos. 

Segundo esses autores, é a partir da crise das economias capitalistas das 

primeiras décadas do século XX, sobretudo, com base na mudança da perspectiva 

da ideologia liberal econômica para o advento do Estado social, que aparecem como 

forma de superação desses problemas as práticas da regulamentação. Tais ações 

foram executadas como forma de atendimento as demandas sociais e econômicas 

do período.  

A regulamentação tinha como finalidade maior a intervenção do Estado na 

economia, todavia, em setores tipicamente menos rentáveis ao capital privado, 

assim, ao mesmo tempo em que a investida estatal atuava economicamente em 

setores que exigiriam altos custos de investimento aos capitais privados, 

proporcionava, de certo modo, o atendimento às demandas sociais da população, 

sobretudo, nos setores típicos de políticas sociais a exemplo da saúde, da 

segurança pública, do transporte e da educação, dentre outros. Isto como forma de 

garantia da reprodução da força de trabalho e do atendimento das demandas do 

capital e do trabalho. Conforme nos explicam, 

 

Naqueles tempos de regulamentação, os capitais privados eram investidos 
internacionalmente na indústria de consumo, mas também na rendosa 
indústria armamentista. Assim sendo, o poder econômico privado nacional e 
internacional precisava da ação estatal em setores de baixa lucratividade, 
de riscos financeiros ou carentes de investimentos tecnológicos, como as 
áreas de infra-estrutura (energia, estradas, água potável, telefonia) e social 
(educação, saúde, previdência), a fim de possibilitar o progresso da 
economia de mercado, refrear os movimentos sociais reivindicativos (dos 
trabalhadores, por exemplo) e remover o fantasma do socialismo. (CLARK e 
COSTA, 2011,p. 112). 
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Entretanto, com a crise do final dos anos 1970, será outra a ótica que vai 

orientar a ação do Estado, a exemplo da diminuição das intervenções na vida social 

e econômica a favor da regulação destas esferas pelas forças livres do mercado 

segundo os pressupostos da doutrina neoliberal. É isto que os autores chamam de 

Neoliberalismo de Regulação: 

 

O Neoliberalismo de regulação se apresenta como substituto do modelo de 
Neoliberalismo de regulamentação, passando o Estado a ser mero 
regulador da economia de mercado. Neste cenário, o Estado surge em 
defesa dos consumidores e cidadãos interferindo no direito de propriedade 
do particular (de produção) combatendo o abuso do poder econômico em 
todas as suas espécies. Nesta perspectiva regulatória são criadas as 
agências de regulação para quase todos os setores em que o Estado 
empresário se afastou, mas devido aos aspectos socioeconômicos é 
essencial a presença do normatizador do Estado Democrático de Direito, 
tendo como principal objetivo dar ―efetividade à fluidez natural‖ do mercado 
(CLARK e COSTA, 2011, p. 114). 

 

Analisando a discussão sob uma perspectiva histórica, o processo de 

neoliberalismo de regulamentação tinha como pressupostos destruir as bases 

constitucionais de governos autoritários, já por sua vez, o neoliberalismo de 

regulação visa(va) concentrar as ações do Estado na economia através da 

intervenção indireta (normas) e intermediária (agências de regulação). Em tempos 

recentes a regulação estatal adquire novos contornos, para o que são 

esclarecedoras as formulações de Dale (2010). 

De acordo com este autor é sob a ótica do liberalismo que o capitalismo 

adotará novas formas de dominação ideológica e política. Diferentemente do 

passado, neste novo século, tal doutrina política pautará suas condutas infiltrando-se 

por meio do Estado e não contra ele, e, assim, ―continuará dominando como antes e 

com tanta necessidade de garantir as suas condições de existência quanto antes‖, 

mas sob uma nova lógica: a lógica neoliberal, onde a meritocracia se baseia na 

igualdade de oportunidades. Trazendo a discussão para o campo educacional, Dale 

nos diz que: 

 

[...] sob o regime anterior, a relação entre o capitalismo e os problemas 
centrais era mediada pela ideia de que os piores efeitos do capitalismo 
tinham de ser compensados por uma ação do Estado. Isto significava uma 
ênfase na legitimação e na coesão societais, nas quais a educação estava 
centralmente envolvida, particularmente na primeira, pois a função de 
seleção e triagem da educação era crucial para persuadir aqueles que 
estavam em baixo da pirâmide social de que o seu fado se devia a sua 
própria inadequação, revelada pelo seu desempenho escolar, não à injustiça 
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inerente ao capitalismo enquanto sistema. Essa ordem de prioridades foi 
invertida sob a globalização neoliberal, na qual a ―competitividade‖ se 
tornou a característica dominante, a educação estando profundamente 
implicada em consegui-la. Isto levou à predominância do problema da 
acumulação (tal como encontrado, por exemplo, na ênfase onipresente 
sobre a ―Economia do Conhecimento‖ e discursos associados). (DALE, 
2010, p.1105. grifos nosso). 

 

No mesmo caminho, Moraes (2002) enfoca a questão por meio de uma 

abordagem ideológica do discurso neoliberal como motor da ação estatal que se 

materializa por meio da produção e difusão de ideias, imagens e valores como 

armas de sua atuação. Na visão do autor: 

 

A conquista da hegemonia neoliberal não se mede pelo sucesso em 
indicadores convencionais (crescimento econômico, bem-estar social).  
Também não significa apenas nem principalmente definir as respostas 
certas aos problemas, mas definir quais são os problemas certos e os 
termos em que devem ser equacionados (MORAES, 2002, p.13). 

 

Para este autor a grande arma utilizada na propagação dos ideais 

neoliberais encontrava-se (ou encontra-se) na narrativa de que apenas esse modelo 

econômico seria capaz de contornar a crise que se arrastou nos Estados-nação 

desde os anos 70 ou pelo menos como uma alternativa mais viável para evitar os 

problemas que afetaram os Estados durante esse período. 

Acompanhando essa linha de pensamento e levando a discussão para o 

campo das pesquisas em educação Roger Dale (2010) nos mostra que na relação 

entre globalização e sociologia da educação, os estudos devem focar primeiro nos 

próprios ―efeitos‖ dessa nova abordagem, os quais são muito mais amplos do que se 

costuma pensar.  

Desse modo para Dale, em essência, as pesquisas nessa área limitam-se à 

primeira dimensão de poder de Lukes6 e influenciam as decisões a serem tomadas, 

tendo muito pouco a dizer sobre poder de agenda ou formação da preferência.  

 

[...] Segundo, é necessário o entendimento que qualquer ―efeito‖ seja 
diferente em Estados diferentes, e seja interpretado de acordo tanto com a 
concepção do supranacional vigente quanto com as próprias interpretações 
das agendas estabelecidas naquele nível; em outras palavras, o ―nacional‖ e 
o ―supranacional‖ devem ser problematizados. Terceiro, entender que a 

                                            
6
 De acordo com Lukes (1980), a primeira dimensão de poder ou visão unidimensional é aquela em 

que efetivamente há o exercício de poder de um agente sobre outro, notadamente em situações de 
conflito entre eles. 
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relação entre escalas não se limita a ―efeitos‖ de uma sobre a outra, mas 
pode mais efetivamente ser abordada como uma divisão de trabalho 
funcional, escalar e setorial. E quarto a utilização nessas abordagens de 
quantificação dos efeitos da globalização, o que não há nada há de errado, 
entretanto, é necessário o entendimento que não se devem ignorar outras 
quem nem sempre podem ser quantificáveis. (DALE, 2010, p.1102, grifos 
nosso). 

 

Na visão do autor a base do argumento da ―ruptura‖ nas pesquisas em 

educação pode ser formulada muito brevemente: ―o estado atual da educação, como 

de outras instituições da modernidade, é fundamentalmente um reflexo de e uma 

resposta à natureza variável da relação entre capitalismo e modernidade‖. É o que 

ele vai chamar de estatismo metodológico do modelo de Estado, para ele o ―ponto 

fraco‖ dos pesquisadores sociais, visto que nesses estudos o foco que é dado a 

ideia do Estado se representa como uma forma universal em vez de uma 

representação particular que foi universalizada e, segundo, no modo como o próprio 

Estado, enquanto projeto e receptáculo de poder, tem escapado a um exame 

intelectual minucioso e aprofundado, para Dale: 

 

[...] A principal conclusão que se deve tirar dessa breve discussão é que 
uma base essencial para qualquer resposta por parte dos pesquisadores da 
educação para entender os processos da globalização é reconhecer que 
usar ―o Estado‖ como conceito explicativo, sem maior qualificação, significa 
ao mesmo tempo aceitar uma imagem imprecisa do mundo e perpetuar um 
determinado resultado de imposição política [...] é deixar claro que o Estado-
nação deveria ser considerado como explanandum, o que deve ser 
explicado, mais do que como explanans, parte de uma explicação. [...] Em 
outras palavras, os componentes do que é conotado por Estado-nação 
precisam ser ―desagregados‖ e o seu status e as suas relações, examinados 
de novo, num mundo globalizado, tanto por pedagogos comparatistas 
quanto por outros cientistas sociais. (DALE, 2010, p.1111). 

 

Numa perspectiva semelhante, Azevedo (1994) nos ensina que quando do 

estudo das políticas educacionais como recorte das políticas públicas, o pesquisador 

deve ter em mente o referencial do Estado como um dos seus principais 

formuladores e, sobretudo, como o legítimo responsável pela sua implementação, 

desse modo, torna-se igualmente relevante o conceito de Estado e, sobretudo, a 

perspectiva ideológica governamental que subsidiará suas ações. 

Sob essa ótica e se valendo dos conceitos formulados Webber (1999), 

Houaiss (2001), Gramsci (2000; 1976), a autora nos alerta para uma noção de 

Estado não apenas como organismo responsável pela administração, organização e 
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controle social, mas sua ampliação como sendo o conjunto da organização 

sociopolítica mais as organizações sociais. 

Dentro dessa perspectiva merece destaque o papel da sociedade civil no 

que diz respeito à temática das políticas públicas. Para demonstrar a importância 

dessa categoria social Azevedo (2004), a partir da perspectiva teórica de Gramsci 

(2000; 1976), nos mostra que esses atores sociais ao mesmo tempo em que servem 

de legitimação da ideologia dominante, podem, de igual forma, servir de mecanismo 

contra-ideológico da estrutura vigente. 

O pensamento expresso pela autora remonta as características que induzem 

a formulação das políticas púbicas. Como é de conhecimento, tais ações 

eminentemente são típicas atribuições do Estado, entretanto, sua indução pode (e 

deve) partir também da própria iniciativa social, haja vista, que nem sempre as 

demandas da sociedade encontram-se na pauta da agenda governamental, sob 

esse contexto, fica clara a importância da sociedade civil organizada na busca 

dessas ações. 

Sob a ótica do capitalismo a educação adquire relevância no sentido da 

necessidade da preparação de novos quadros e força de trabalhos necessários aos 

interesses produtivos, sobretudo, nessa era global organizada com base em códigos 

letrados, ao mesmo tempo, seu controle perpassa a manutenção ideológica que se 

deseja afirmar, mas também como meios pelos quais se procura garantir a 

reprodução das estruturas sociais vigentes. 

Expandido tais pensamentos e fazendo uma relação entre educação, 

políticas públicas e organização social, é notório o sentido que tal política social 

adquire em tempos contemporâneos, sobretudo, ao refletirmos sobre a dinâmica que 

envolve essa relação com o projeto de sociedade, tendo na educação um dos 

principais vetores para a sua construção e afirmação e como mecanismo pelo qual 

se materializa e se concretiza a democracia. 

Por esse viés, torna-se evidente a ―importância‖ de sua regulação por parte 

do Estado, todavia, como visto, o processo de regulação hoje realizado sob a ótica 

neoliberal por meio de uma abordagem economicista-instrumental, privilegiam 

interesses outros que não o processo educacional e, sim, os produtos do sistema, 

em meio a uma lógica tecnicista, valendo-se de conceitos ressignificados por meio 

do discurso da gestão da educação e da gestão democrática do sistema 

educacional. 
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Deste modo, conforme mencionado inicialmente, o fenômeno global produz 

um processo de ressignificação de conceitos, o que vai exigir uma atenção especial 

dos pesquisadores no âmbito da sociologia da educação. A esse respeito Dale 

(2010) nos alerta para utilização do discurso empregado, sob a ótica neoliberal, no 

que concerne a conceitos antigos, mas com significados e acepções diferentes, para 

este autor: 

 

[...] não se trata apenas de uma questão de ―aplicar‖ aqueles conceitos 
numa era diferente. E este é um dos maiores problemas metodológicos das 
ciências sociais: as palavras continuam as mesmas, mas os seus 
significados mudam. Isso foi muito bem formulado pelo antropólogo Gavin 
Smith (2006, p. 628): ―Muitos conceitos-chave para compreender a 
sociedade tiram o seu poder do fato de parecerem ser apenas o que sempre 
foram e a sua instrumentalidade do fato de assumirem formas bem 
diferentes‖. Esta ideia é extremamente crucial. Por um lado, significa que 
aquilo que chamamos de ―currículo‖, ou de ―estado‖, por exemplo, pode não 
se parecer muito com o que essas palavras designavam 20 anos atrás. Isto 
tem consequências enormes para a sociologia da educação depois da 
globalização. Essencialmente, permite-lhe continuar ―como se nada tivesse 
acontecido‖ e virar a sua atenção para as maneiras como a globalização 
opera enquanto outro efeito qualquer, embora poderoso e complicado, sobre 
sistemas, políticas e práticas educacionais existentes. (p.1107). 

 

Tal processo de ressignificação, como exposto, traduz as estratégias de 

ação sob a ótica do capitalismo neoliberal em nossa sociedade, nesse sentido, não 

se pode entender os problemas da modernidade apenas com as ferramentas da 

modernidade, o que torna um desafio para o pesquisador, conforme afirma Dale, em 

que o Estado não pode mais ser visto como um explanans (a explicação do 

fenômeno), como o fator-chave para entender as políticas educacionais, mas sim, 

como um explanandum (fenômeno que precisa ser explicado). 

Diante dessas considerações observa-se que as políticas públicas guiadas 

pelo Estado atual possuem fortes traços da ótica neoliberal. Ainda assim, lembremos 

que o livre mercado continua a pautar as estratégias do capitalismo, entretanto, sob 

a ótica neoliberal é necessário construir um novo Estado ou nas palavras de Moraes 

(2002) um estado gerencial apto a suprir as novas demandas de uma nova 

sociedade, voltadas para o resultado, para a qualidade e eficiência de suas funções. 

Desse modo, o projeto (neoliberal) em suas intenções proclamadas tem 

como fim desamarrar o Estado das burocracias (secretarias, departamentos, 

comissões, etc.) tidas como impeditivas da liberdade e da movimentação estatal, 

fazendo-se necessário transferir a outros agentes não estatais a propriedade e a 
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gestão de entes públicos (através de concessões; novas formas de privatização, 

dentro outros artifícios), ou seja: 

 

[...] delegar a gestão, sem necessariamente transferir a propriedade. Pode-
se ainda manter na esfera estatal a gestão e a propriedade, mas 
providenciando reformas que façam funcionar os agentes públicos ―como 
se‖ estivessem no mercado, modelando o espaço público pelos padrões do 
privado. Diferentes modos de descentralização e dispersão de operações – 
com a correspondente centralização e o insulamento dos âmbitos de 
definição das grandes políticas, das práticas de avaliação de desempenho, 
de distribuição do bolo orçamentário – são pensadas como formas de 
introduzir o ethos privado (dinâmico, purificador) do mercado no reino das 
funções públicas. (MORAES, 2002, p. 20). 

 

Tais ações pactuam com o que Dale (2010) relaciona com o advento da 

Nova Gestão Pública (forma política do neoliberalismo), para esse autor o 

capitalismo neoliberal de hoje é pautado na descentralização regulatória, onde a 

regulação moderna é ―o conjunto de normas, instituições e práticas que garante a 

estabilidade das expectativas‖, nesse sentido, o pilar de regulação seria constituído 

pelos princípios do Estado, do mercado e da comunidade (agentes-chave da 

governança), executados por meio da constitucionalização neoliberal 

(descentralização/descontração) fusão da emancipação-regulação, conforme pode 

ser melhor apresentado na citação abaixo: 

 

Além do mais, e igualmente crucial para o Estado, temos o desenvolvimento 
da forma política do neoliberalismo, geralmente chamada de Nova Gestão 
Pública, que tem como uma das suas características-chave o fato de, em 
conformidade com o neoliberalismo, não funcionar contra o Estado, mas 
através dele. Isso foi chamado de constitucionalização do neoliberal, por 
meio do ―movimento para construir dispositivos legais ou constitucionais que 
ocultem ou isolem consideravelmente as novas instituições econômicas do 
exame popular minucioso ou da responsabilidade democrática‖ [...]. (DALE, 
2010, p.1104). 

 

Além das características (ou sugestões) apresentadas, a ótica neoliberal 

pauta-se na mudança da agenda governamental ―de modificar drasticamente os 

temas e valores compartilhados (ressignificação), de modo que se enquadrem as 

eventuais alternativas no terreno pejorativo do impensável‖ e, de 

 

[...] alterar em profundidade os espaços e processos em que se faz política, 
isto é, em que se fazem escolhas relevantes. Mesmo quando essas 
deliberações sejam ―públicas‖ – já que não se pode lançá-las, infelizmente, 
às decisões (supostamente) descentralizadas do mercado –, que esse 
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espaço seja cada vez mais parecido com o seu senhor, modelo e telos, isto 
é... com o mercado. (MORAES, 2002, p.20). 

 

Em resumo, as reformas neoliberais têm como horizonte (e, portanto, como 

critério de avaliação de seus sucessos) a prerrogativa de definir os termos e os 

parâmetros do que é ―racional‖. Em certo sentido, justificado por eles, como males 

causados pelo excesso de democracia vigorado. 

Nesse sentido, Azevedo (2002), coloca como destaque, o papel da 

descentralização administrativa sob a ótica neoliberal, difundida como um 

―mecanismo para corrigir as desigualdades por meio da otimização dos gastos 

públicos‖. Para o entendimento do tema a autora se valerá de duas categorias de 

análise a fim de entender a lógica desse processo na condução da coisa pública na 

sociedade brasileira, a Lógica Democrático-Participativa e a lógica Economicista 

Instrumental. 

A lógica democrático-participativa nos informa a autora, Identifica a 

descentralização como um dos meios de alargamento do espaço público, 

principalmente quando se fundamenta no estabelecimento de relações sociais e 

políticas substancialmente democráticas. É por meio dessa abordagem que 

seguimentos locais participam da concepção e da formulação das políticas a serem 

implantadas, não se restringindo, apenas, a executar as decisões tomadas de 

processos decisórios oriundos do poder central. 

A descentralização, nessa perspectiva, além do fortalecimento do poder 

local, exige, concomitantemente, o estabelecimento de outras relações entre o 

Estado e a sociedade, de modo que os canais de participação e decisão por parte da 

população se alarguem, proporcionando uma maior fluidez das suas demandas, 

efetivando uma maior participação dos setores locais na gestão dos serviços 

públicos. Assim, requer o estabelecimento de novas relações entre o Estado e a 

sociedade, de modo que se abram os canais por onde fluam as demandas da 

população e, portanto, para que se efetive a participação da comunidade na gestão. 

Sob a lógica Economicista-Instrumental o processo de descentralização se 

caracteriza muito mais como práticas desconcentradoras (distribuição de 

competência), em que o local é considerado como uma unidade administrativa a 

quem cabe colocar em ação políticas concebidas no nível do poder central. 

Segundo Azevedo (2002) é sob essa lógica que as ações neoliberais atuam 

na contemporaneidade, e que se articula com um movimento mais amplo, o projeto 
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de sociedade que se deseja implantar e que se alinha e se subordina aos 

reordenamentos do processo da acumulação capitalista. Complementando o 

pensamento, a autora conclui que: 

 

Esses reordenamentos implicaram novas formas de definição e de 
articulação entre os espaços local, nacional e global, com profundas 
repercussões para os padrões societais, para as políticas sociais e, 
portanto, para a educação que vem se reformando em escala planetária. 
(AZEVEDO, 2002, p.55). 

 

Desse modo, muito embora esses novos reordenamentos tenha se iniciado 

no Brasil a partir da década de 80 e, na década de 90 sob a gestão Collor (1990 – 

1992) e Itamar (1992 – 1994) é apenas durante o primeiro governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) que vai se materializar e transparecer, pois, 

 

Ao tornar público o seu programa de governo, a nova coalizão que assumiu 
o poder colocou como medida imprescindível a necessidade de reformar o 
Estado, por entender que o modelo de administração burocrática dos 
serviços públicos, cuja afirmação remontava aos anos 30 do século XX, era 
um dos fortes empecilhos para assegurar a superação da crise fiscal e 
econômica e, portanto, para ajustar o país aos requerimentos da nova 
ordem mundial. (AZEVEDO, 2002, p. 56). 

 

Pensamento que corrobora com o entendimento proposto por Moraes (2002) 

sobre a ideologia neoliberal de administração do Estado, nesse sentido a nova 

coalização pontuará sua gestão sob a ótica do Estado Mínimo, promovendo a 

fragmentação residual das políticas públicas sociais. 

É nesse sentido que o Governo FHC lançará mão da Reforma do Estado sob 

a justificativa de modificar as estruturas passando de um modelo burocrático de 

administração para um modelo gerencial. Isto proclamado não apenas como forma 

de ajustar o país aos requerimentos da nova ordem mundial, mas também, e, 

sobretudo, para o desafogamento das demandas por políticas sociais, as quais 

estavam, especialmente, centralizadas nas mãos do Estado. São ajustes realizados 

sob a ótica neoliberal conforme visto em Dale (2010). 

Nessa trajetória emerge o discurso da descentralização administrativa, sob a 

ótica neoliberal, numa relação economicista-instrumental entre Estado e Sociedade, 

conforme já visto, numa ressignificação de sentido e valores do termo 

descentralização, conforme aponta Azevedo (2002): 
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Mas, como sabemos, os parâmetros assumidos pela reforma administrativa 
do Estado nos anos 90 são distintos daqueles reclamados pelas forças 
organizadas da sociedade civil quando das lutas pela redemocratização do 
país. A ideia da descentralização, por exemplo, que sempre foi identificada 
pelas forças progressistas com as aspirações por maior participação nas 
decisões e, portanto, com práticas democráticas substantivas, é 
inteiramente re-significada. (p. 58). 

 

Neste sentido, o discurso gerencial em oposição ao modelo burocrático de 

administração, ―toma por base uma concepção democrática e plural de Estado e de 

sociedade, desconsiderando a existência de conflitos, a cooperação, a incerteza, e o 

papel dos cidadãos na defesa de seus interesses‖, apresentando como 

características: a descentralização política, a descentralização administrativa, 

organizações flexíveis, a definição de objetivos a serem atingidos na forma de 

indicadores de desempenho e o controle de resultados, na busca, segundo a ótica 

neoliberal, da prestação eficiente dos serviços públicos. 

Entretanto, é importante percebermos que o processo de descentralização 

(ou desconcentração) neoliberal guiado por essa lógica, é incapaz de considerar os 

graus de desarticulação social existentes nos espaços locais e o arcaísmo 

remanescente em muitas das suas estruturas de poder, nesse sentido, é preciso de 

fato que seja efetivado um processo de descentralização dentro de outra lógica 

(democrático-participativa) e, portanto, em moldes realmente voltados para a 

democratização das relações sociais. Para tanto, este processo não poderá estar 

desvinculados de um projeto mais global de desenvolvimento da nossa sociedade, 

em que seja perseguida a soberania nacional, a inclusão social e, por conseguinte, o 

usufruto do direito a uma educação de qualidade pela nossa população (AZEVEDO, 

2002). 

É sob essa perspectiva que chamamos a atenção para as pesquisa nos 

campos sociais, sobretudo as relativas à educação. A esse respeito colocamos como 

orientação a atenção que deve ser dada por parte dos pesquisadores aos processos 

de ressignificação de conceitos e sua interpretação na realidade contemporânea, 

sendo importante para isso o estudo dos referenciais normativos que se encontram 

subjacentes nas políticas públicas delineadas. 
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CAPÍTULO 2 - SITUANDO A EVOLUÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO 
 
Considerações Iniciais 
 
 

É importante percebermos que durante o período de formação do Estado 

brasileiro, diversas foram as formas que ―regulavam‖ a relação entre o Estado e a 

sociedade. Os estudos que tratam do tema advertem sobre a necessidade do 

emprego adequado dos conceitos relativos a tal relação, visto que muitos deles são 

tomados como sinônimos (quando os seus significados são diferentes na maioria 

das vezes) expressando modos de relações de poder diferenciados. Tal 

problemática incorre assim, numa imprecisão e inconsistência no uso destes 

conceitos, a exemplo das relações de mandonismo, coronelismo, clientelismo e 

patrimonialismo. Tipos de dominação que articularam as relações sociais no Brasil e 

que ainda hoje remanescem.  

Essas inquietações têm como objetivo tecer considerações sobre a 

influência de tais relações dentro do contexto sócio-ideológico político brasileiro e 

suas repercussões na contemporaneidade. Conforme Carvalho (1997):  

  

O importante em todo o debate não é discutir se existiu ou se existe 
dominação. Ninguém nega isto. O problema é detectar a natureza da 
dominação. Faz enorme diferença se ela procede de um movimento 
centrado na dinâmica do conflito de classes gerado na sociedade de 
mercado que surgiu da transformação do feudalismo na moderna sociedade 
industrial, via contratualismo, representação de interesses, partidos 
políticos, liberalismo político; ou se ela se funda na expansão lenta do poder 
do Estado que aos poucos penetra na sociedade e engloba as classes via 
patrimonialismo, clientelismo, coronelismo, populismo, corporativismo. É 
esta diferença que faz com que o Brasil e a América Latina não sejam os 
Estados Unidos ou a Europa, que sejam o outro Ocidente [...] (CARVALHO, 
José Murilo de.  Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: Uma Discussão 
Conceitual

7
). 

 
2.1 - Problematizando os conceitos 
 

Carvalho (1997) define o coronelismo como sendo um sistema político 

surgido durante a vigência da República Velha no Brasil a partir da junção de dois 

fatores: o federalismo implantado na República de 1889, bem como, da conjuntura 

política que permeou o mesmo período, a decadência econômica dos fazendeiros. 

                                            
7
 Trabalho apresentado no simpósio sobre "Nation-Building in Latin America: Conflict Between Local 

Power and National Power in the Nineteenth Century", em homenagem a Raymond Buve, Leiden, 
Holanda, 20-21 de abril de 1995. Dados vol. 40 n°. 2 Rio de Janeiro 1997. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-52581997000200003&script=sci_arttext>. Acesso em: 02 
de setembro de 2012. 
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Fatores que alteraram a relação de forças entre os proprietários rurais e o governo, o 

que irá suscitar uma relação de troca de benefícios políticos entre o governo central, 

os governadores dos Estados e os coronéis (fazendeiros). Desse modo, os governos 

estaduais garantiriam o poder dos coronéis na sua localidade que em troca lhe 

devolveriam em apoio político e, o Presidente da República, do mesmo modo, 

garantiria o apoio aos governadores dos Estados que da mesma forma retribuiria o 

apoio político naquela região. 

Com esse argumento o autor difere esse tipo de relação do mandonismo 

local, cuja existência remonta ao início da colonização brasileira. O mandonismo é 

um tipo de relação em que ―em função do controle de algum recurso estratégico, em 

geral a posse da terra, o indivíduo exerce sobre a população um domínio pessoal e 

arbitrário que a impede de ter livre acesso ao mercado e à sociedade política‖, não 

como um sistema, mas como uma característica da política tradicional (CARVALHO, 

1997). 

No clientelismo existe uma relação ―que envolve concessão de benefícios 

públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio 

político, sobretudo na forma de voto‖. Difere do coronelismo por ser um fenômeno 

muito mais amplo. Em relação ao mandonismo, sua diferença evidencia-se por não 

apresentar uma trajetória linear, já que no primeiro caso a relação percorre um 

caminho sistematicamente decrescente. Em síntese, José Murilo de carvalho, 

distingue essas relações da seguinte forma: 

 

O coronelismo retrata-se com uma curva tipo sino: surge, atinge o apogeu e 
cai num período de tempo relativamente curto. O mandonismo segue uma 
curva sempre descendente. O clientelismo apresenta uma curva ascendente 
com oscilações e uma virada para baixo nos últimos anos. (Idem). 

 

Feitas essas considerações iniciais, Carvalho (1997) se ―debruça‖ sobre a 

discussão conceitual da influência do patrimonialismo no Brasil, para tanto chama 

para discussão três autores clássicos, Uricoechea (1978), Schwartzman (1970), 

Faoro (1958), os quais analisam esse tipo de dominação que marca a relação entre 

Estado e sociedade ainda em tempos atuais. Sobre essa relação, dedicaremos um 

maior aprofundamento teórico, haja vista que o patrimonialismo no Brasil se fez e se 

faz presente desde primórdios de sua formação como Estado-nação com resquícios 

presentes, conforme veremos, ainda na contemporaneidade.  
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2.2 - O Estado brasileiro e o patrimonialismo  
 

Para Sorj (2001) o patrimonialismo está presente, em maior ou menor grau, 

em todas as sociedades onde a distribuição de riqueza e de poder é desigual. Para 

esse autor, analisar o patrimonialismo brasileiro nos permite avançar na 

compreensão de um traço presente em todas as sociedades contemporâneas, visto 

que, uma das particularidades do moderno patrimonialismo brasileiro ultrapassa as 

fronteiras das relações políticas entre o bem público e o privado, abarcando as 

relações sociais, a exemplo da extrema desigualdade social, a impunidade de suas 

elites e o abandono dos setores mais pobres da população.  

Schwartzman (1988) explica que o termo "patrimonialismo", conceito básico 

na sociologia de Weber, é utilizado para fazer referência às formas de dominação 

política nas quais não existem divisões nítidas entre as esferas da atividade pública 

e privada.  

Campante (2003) designa o patrimonialismo como sendo uma expressão 

que qualifica e define um tipo específico de dominação, sendo esta última, uma 

característica do poder. Nesse sentido, o poder é exercido como forma de 

impulsionar os dominados para que haja - ―em grau socialmente relevante‖ - 

conforme a vontade de seu dominador, todavia, sem a clara consciência dessa 

vontade dominante, mas por entenderem e, de certo modo acreditarem, estarem 

agindo de acordo com sua livre manifestação. Por meio do pensamento de Weber, o 

autor nos explica que: 

 

[...] mais que a obediência real, é o sentido e o grau de sua aceitação como 
norma válida - tanto pelos dominadores, que afirmam e acreditam ter 
autoridade para o mando, quanto pelos dominados, que creem nessa 
autoridade e interiorizam seu dever de obediência [...] (CAMPANTE, 2003, 
p.153). 

 

No Brasil, diversos autores usarão a relação de poder patrimonial para 

subsidiar suas análises nas interpretações dos diversos momentos de formação de 

nossa sociedade. Entretanto, é com Faoro que pioneiramente se utilizou a 

expressão ―patrimonialismo‖ como categoria de análise na relação entre Estado e 

sociedade, conforme afirma o próprio autor em obra de 1993: 

 

Não há dúvida, portanto, que não o termo patrimonial, mas a análise do 
Estado brasileiro sob o prisma do patrimonialismo começa com Os Donos 
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do Poder (quer na versão da 1ª ed. de 1958, quer nas versões que se 
seguem a 2ª ed. de 1975). (FAORO, 1993, p.18, grifos do autor). 

 

De fato, ao longo de sua obra Raimundo Faoro sustentará a tese da 

importância do patrimonialismo como categoria moldante das relações sociais e 

políticas no Brasil, apoiado no conceito da ordem da tríplice dominação de Weber 

(tradicional, carismática e racional), viés que situará sua categoria de análise como 

sendo um subtipo da dominação tradicional, regido por uma racionalidade de tipo 

material, em contraponto a dominação do tipo racional-burocrático, esta, guiada pela 

racionalidade formal no qual a igualdade jurídica e a defesa contra o arbítrio 

fundamentam as suas bases. Desse modo, explica o autor: 

 

Enquanto na dominação racional prevalece a ação social orientada por 
meios e fins, no patrimonialismo a racionalidade obedece, em lugar de fins, 
a valores: valores éticos, valores religiosos e principalmente valores 
políticos. A economia, na dominação racional, na qual impera a igualdade 
jurídica e a defesa contra o arbítrio, que se traduz no comando por diretivas, 
se constitui em torno de uma estrutura autônoma – embora autonomia não 
seja a mesma coisa que independência – centrada no mercado livre. 
(FAORO, 1993, p.16). 

 

Para Raymundo Faoro ainda encontramos resquícios da ordem estamental, 

convivendo com o avanço do capitalismo e da ordem burocrática. O Brasil seria 

assim, um caso de dominação tradicional. Ao invés do feudalismo, que 

historicamente origina o capitalismo, tivemos e temos aqui o patrimonialismo, que 

opera sob a ordem nominalmente racional-burocrática, explica o autor. O que há 

hoje é um tipo de capitalismo que não tem sido incompatível com fortes elementos 

do patrimonialismo, um capitalismo politicamente orientado, subordinado ao poder 

estatal que o sustenta.  

Aqui a iniciativa privada depende da dádiva e do favor do Estado. Ao 

contrário do que costuma ser regra nos países capitalistas avançado, onde o Estado 

existe para atender as necessidades dos indivíduos e das empresas, no Brasil, 

quase sempre, os particulares existem para transferir riqueza ao Estado, a sua 

burocracia, e sustentá-los. Essa configuração é recorrente na história brasileira, 

desde a monarquia de Aviz, em Portugal no século XIV, até os dias de hoje, finaliza. 

Analisando o pensamento de Faoro, Campante (2003), nos esclarece que 

essa relação-dominação transplantada e enraizada por todo período de formação de 
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nossa sociedade provocou ―uma imutabilidade histórica, que se constitui através de 

arranjos intimamente relacionados nos campos econômicos e sociopolíticos‖, assim, 

 

No primeiro, prevalece o capitalismo politicamente orientado. O Estado não 
assume o papel de fiador e mantenedor de uma ordem jurídica impessoal e 
universal que possibilite aos agentes econômicos a calculabilidade (termo 
caro a Weber, amplamente usado por Faoro) de suas ações e o livre 
desenvolvimento de suas potencialidades. [...] Quanto ao segundo aspecto, 
sociopolítico, Faoro pontua que a sociedade não se organiza, senão 
subsidiariamente, em classes. A clivagem primordial dá-se entre estamento 
burocrático e o restante da sociedade, incluindo neste "resto" as camadas 
proprietárias ou não. Ao contrário da classe social, definida pela agregação 
de interesses econômicos, determinados, em última instância, pelo 
mercado, o estamento é uma camada não econômica. [...] (CAMPANTE, 
2003, p. 153). 

 

A discussão entre a separação do Estado da vida privada no Brasil, ainda 

domina os debates no campo das relações de poder. Privatização, a quem 

interessa? Capitalismo politicamente orientado? Individualismo? Temas que em 

certo sentido remontam a problemática do patrimonialismo em nosso Estado, como 

também, no âmbito da administração pública e seus quadros dentro de uma relação 

governante-governado.  

Longe de a tomarmos como tipo ideal de ―dominação‖ em nossa sociedade, 

entendemos ser essa relação, um referencial analítico para nos fornecer elementos 

para reflexão das relações entre o público e o privado em tempos atuais. 

Em obra de 19938 Faoro ratifica a tese do Estado patrimonial9, como 

principal instrumento na relação de poder na qual fora forjada a instituição do Estado 

brasileiro. Não apenas isso, segundo o autor a própria ideologia liberal fora 

influenciada por essa formação, tese essa que serve para o entendimento na 

contemporaneidade sobre as relações políticas e entre Estado e sociedade no 

Brasil. 

Para entendermos a análise faoriana do Estado brasileiro sob o prisma do 

patrimonialismo, se faz necessário, inicialmente, entendermos o conceito utilizado 

pelo autor em relação a esta categoria. Assim o argumento inicial proposto é que 

essa relação é um subtipo, na sociologia de Weber, da dominação tradicional 

pautado numa racionalidade material. 

                                            
8
 Ver artigo uma aventura liberal na ordem patrimonialista. 

9
 Tese proposta em 1958 quando da publicação do livro Os donos do poder. 
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Neste sentido, apesar da utilização dos conceitos de Weber (referentes ao 

Poder e da racionalização da ação social) utilizados por Faoro subsidiarem seus 

argumentos, o autor adverte que o uso de tal orientação tem como fim ―a construção 

de uma chave, nem sempre fiel ao mestre‖ para justificar a predominância do 

patrimonialismo em detrimento de outros elementos que tenham influenciado na 

formação político social do Estado brasileiro. 

Para Faoro, o patrimonialismo como categoria de análise baseia-se num 

poder tradicional regido por uma racionalidade do tipo material onde a ação social 

obedece, em lugar de fins, a valores: valores éticos, valores religiosos e 

principalmente valores políticos, baseado num Estado onde: 

 

[...] não é a sociedade civil a base da sociedade, mas uma ordem política 
em que os indivíduos ou são basicamente governantes ou são governados. 
O soberano e seu quadro administrativo (servidores nas noções de weber) 
controlam diretamente os recursos econômicos e militares do seu domínio – 
que é também seu patrimônio [...]. (FAORO, 1993, p.17). 

 

Do mesmo modo, nos alerta Faoro, quanto à possibilidade da existência de 

outros tipos de poderes dentro de uma única forma de dominação. Assim, um tipo de 

poder ―pode desfigurar-se com a presença, real e não de fachada de outro tipo‖, da 

mesma forma a ação social, por vezes, pode ser pautada com base numa 

racionalidade formal, em determinado momento e, noutro por uma racionalidade 

material. 

 

É claro que a distinção entre a racionalidade formal e racionalidade material 
obedece a um esquema mais conceitual do que real. Todavia, também na 
ordem racional (racional-burocrática) a racionalidade material está presente, 
muitas vezes nas próprias regras que definem, limitam ou regulamentam o 
mercado. [...] De igual modo, o patrimonialismo, em certas situações 
permanece atuante debaixo de uma ordem nominalmente racional-
burocrática. Trata-se de uma ordem racional-burocrática que encobre um 
tipo patrimonial. (FAORO, 1993, p.16 com alterações). 

 

Ratificando suas informações Faoro (1993) acrescenta como característica 

do patrimonialismo estatal a necessidade de disponibilização dos recursos 

econômicos e administrativos sob o poder do soberano ou do poder público, como 

forma dessa entidade promover a governabilidade por meio de concessões, 

estímulos, subsídios e autorizações. A esta característica, presente no Estado 

moderno, Faoro denomina de ―capitalismo politicamente orientado‖ onde o Estado 
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patrimonial, oculto no capitalismo, controla, fomenta, estimula e faz da economia um 

apêndice do poder público, a esse respeito complementa: 

 

Em tempos modernos, pode-se dizer que o patrimonialismo gera a 
autocracia autoritária. O poder central, cercado pelo quadro administrativo, 
comanda a economia, as forças militares, o aparelhamento burocrático, que 
dele depende pelo recrutamento e pelas retribuições, condicionando ao seu 
comando os indivíduos, imantados pelo dever de lealdade ao soberano. [...] 
A sociedade, em tal situação pode chegar a ser, um pouco autônoma, mas 
nunca independente: não será ela que ditará ao poder público, a política, 
mas será a política que lhe ditará a conduta.  (FAORO, 1993, p.17). 

 

E conclui, ―o capitalismo, em circunstâncias tais, ou é uma máscara ou é 

uma aspiração‖, aspiração que se pretende realizar com a perseguição de uma 

sombra, igualmente, o liberalismo, tanto o político quanto o econômico, sofre de 

ambiguidades crônicas, é anemia congênita, como não podia deixar de ser. Com 

base nessas considerações Faoro (1993) sustentará a proposição que o Estado 

brasileiro fora sempre pautado por relações patrimoniais, refutando principalmente 

àqueles que sugerem a influência das relações feudais em nossa formação, sob o 

argumento de que: 

 

O patrimonialismo não se mede apenas pela extensão. Tem a profundidade 
coincidente com a história brasileira, nesta incluída a sua origem ibérica. Ele 
vai desde a monarquia patrimonial, que encontra, na dinastia de Avis 
(século XIV), sua vocação marítima, até os planos financeiros das décadas 
de 80 e 90 deste século. Em todos os momentos, o poder público dispõe da 
riqueza, da propriedade e dos bens particulares, mas a eles estivessem 
revogavelmente confiados. Basta, para comprovar historicamente o perfil 
patrimonial do Estado ibero-brasileiro, destacar alguns momentos de nosso 
passado. (FAORO, 1993, p.17). 

 

Em suas análises Faoro (1993), contestará principalmente os argumentos 

propostos pelos pesquisadores Sérgio Buarque de Holanda (adepto do 

patriarcalismo), Gilberto Freyre (valorização da tradição, embora com um sopro 

liberal) e Caio Prado Júnior (burguesia comercial portuguesa). 

Nas leituras de Faoro (1993), Sérgio Buarque de Holanda credita o 

―desequilíbrio social‖, vivenciado ainda hoje no Brasil, a herança patriarcal de nossa 

sociedade. Utilizando Weber, como amparo teórico, Faoro contesta a posição de 

Buarque ao afirmar que: 

 

[...] as relações patrimoniais desintegram o patriarcalismo puro. A 
organização estatal-patrimonial, embora reproduzida, na ordem política, a 



47 

forma do poder doméstico, particulariza-se com a presença de um quadro 
administrativo. Nesse momento – momento do funcionário patrimonial – não 
se pode mais falar em patriarcalismo. Na verdade, o cargo patrimonial 
carece da distinção entre a esfera privada e a oficial, mero delegado do 
poder público, sem que disponha de especialização profissional, como o 
funcionário burocrático. (FAORO, 1993, p.18). 

 

E acrescenta que mesmo com a evolução do pensamento, Sérgio Buarque 

de Holanda, em raízes do Brasil10, apesar de conhecer o instrumental sociológico de 

Max Weber, não o adotou no que concerne ao patrimonialismo, utilizou como mero 

amparo secundário, restrito a caracterização do funcionário público brasileiro, na 

verdade pouco fiel ao texto de Economia e Sociedade de Max Weber, quanto ao 

caráter da delegação do cargo, ainda assim, em livro de 197211, o enfoque ainda não 

é o patrimonialista, 

 

Embora arredio ao conceito de Estado patrimonial, o autor parece aceitar, 
com reservas, o domínio, na sociedade brasileira, de um estamento, nome 
que substitui por patronato, sinônimo da patronage da Grã-Bretanha: como se 
dizia no Brasil, o ―patronato‖, que maculava a democracia representativa 
permitindo aos governos grangear aderentes por meio de favores públicos. 
Para o lugar de estamento, Sérgio nota que os militares, na crise do império, 
supunham existir, nos ―legistas‖ que ocupavam o poder, uma corporação 
homogênea, algo parecido com a ―classe política‖ de Gaetano Mosca, 
paralela à classe militar. (FAORO, 1993, p.18). 

 

Como podemos observar, a posição de Faoro é diferente e até certo ponto 

antagônica às ideias de Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque partiu da 

importância dos particulares, dos grupos familiares poderosos, detentores do 

monopólio da terra na colônia e no Império, para Buarque, esses grupos 

historicamente ocuparam o Estado para saqueá-lo, desse modo, o Estado não podia 

cumprir suas funções porque estava a serviço de interesses privados.  

Para Faoro, a organização não se dava dessa forma, pelo contrário, o centro 

do poder não estava nas mãos dos grupos privados, mas no próprio Estado. Os 

servidores públicos formavam um estamento privilegiado que atuava de acordo com 

seus interesses e os grupos privados sofriam uma sangria sistemática que tomava a 

forma de tributos e propinas devidos ao Estado. Com base nessa perspectiva, o 

Estado era o centro do poder, a burocracia a verdadeira governante, não os barões, 

da terra ou da indústria em tempos modernos.  

                                            
10

 Obra escrita em 1936. 
11

 História Geral da Civilização Brasileira - Tomo II, 5º Volume, O Brasil Monárquico. 
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Ainda para o autor, a partir da segunda metade do século XX, os campos 

sociológicos dos estudos da relação de poder no processo de formação da 

sociedade brasileira estavam tomados por duas correntes: 

 

Uma, que valorizava a tradição, embora com um sopro liberal que vinha de 
uma descontínua corrente de historiadores brasileiros, cujo padroeiro era 
Gilberto Freyre, e, outra, de base marxista, que ainda vivia sob o 
pioneirismo de Caio Prado Júnior. (FAORO, 1993, p.19). 

 

A primeira corrente nos informa o autor, tinha como eixo orientador os 

estudos de Gilberto Freyre, com destaque para a obra Casa Grande e Senzala, de 

orientação conservadora (mas, renovada para época) sustentada na tese do colono, 

sem direção oficial, ou a ela infiel, num território onde o Estado estava ausente. 

Pensamento esse apoiado em duas perspectivas: 

 

[...] primeiro lugar, a iniciativa privada, que fizera o Brasil, assumiria caráter 
aristocrático, senhorial, dando, como elemento dominante, o tom à 
sociedade. Segundo lugar, essa aristocracia – que poderia ser vista como 
uma classe – se miscigenará com o índio e o negro, criando um espaço de 
confraternização na sociedade. [...]. (FAORO, 1993, p.20). 

 

Contudo, Faoro (1993) contestara essa versão, sob a perspectiva da 

formação da sociedade brasileira, para o autor o Estado estava presente sim em 

todo período do processo de formação de nossa sociedade, na sua contestação em 

relação a Gilberto Freyre ele nos mostra que não era a aristocracia que comandava 

o Brasil, nem no período colonial, nem tampouco pós-independência e, sim, o Rei no 

primeiro momento e o monarca no segundo episódio. Essas afirmações levantadas 

por Faoro são colocadas para justificar a tese do Estado patrimonial, que como já 

discutido anteriormente, nesse tipo de sociedade, 

 

Para que haja o Estado patrimonial é necessário que os recursos 
econômicos e administrativos (em sentido amplo) dependam do poder 
soberano ou do poder público, que atua por meio de concessões, estímulos, 
subsídios e autorizações. (FAORO, 1993, p.17). 

 

É por meio desse argumento que Faoro tenta derrubar a tese de Freyre. 

Faoro não consegue enxergar no Brasil uma camada sobreposta ao poder do 

soberano (Estado) e, sim subjugada por esse, a aristocracia nada mais é que 
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―servidores‖ do governo, que vivem às suas expensas em busca de benefícios e 

concessões, relação típica do Estado Patrimonial. 

Já Caio Prado Júnior credita à formação brasileira a influência da burguesia 

comercial no Brasil aponta Faoro (1993), desse modo nos esclarece que segundo 

esse autor: 

 

A colonização do Brasil se deve à burguesia comercial portuguesa, que 
conquistara a primazia, entre as classes, com ascensão da Casa de Avis. 
Nada, por consequência, de patriarcalismo, mas uma ordem social e política 
burguesa, movida pelas classes. O primeiro século e meio de colonização 
teria definido uma dicotomia, que se mantém por séculos. (FAORO, 1993, 
p.22). 

 

Ainda como características desse período, Faoro acrescenta que de acordo 

com Caio Prado Júnior, a independência brasileira vai encontrar o país partido nas 

classes que se constituíram na colonização, o que limitaria o movimento 

emancipador, sobretudo, por não representarem a burguesia que a exemplo da 

Europa visavam à separação do Estado da Economia (liberalismo), mesmo assim, ―o 

liberalismo era sinônimo de democracia‖ por traduzir as aspirações populares, não 

conseguindo se impor pela deficiência das classes que ele expressava. 

A esse respeito Faoro (1993) nos mostra que ―O liberalismo – o liberalismo 

político com marca democrática – depende, para se afirmar, de uma mudança na 

estrutura de classes, o que significaria alguma coisa como revolução‖.  E acrescenta: 

 

A partir de 1942, com a publicação de formação do Brasil Contemporâneo 
(1948), nota-se um desvio da tese da colonização burguesa, expandindo-se 
nas classes sociais. As classes, agora, já não ocupam o primeiro lugar: 
sobre elas paira, na exploração colonial, o rei e sua corte. O absolutismo 
terá aí sua explicação. (FAORO, 1993, p.23). 

 

As contestações aqui trazem o fechamento para a sustentação da tese do 

estado patrimonial no Brasil quando da constituição e afirmação do Estado nação, 

deste o Império até a 1ª. República. Assim Faoro (1993), deposita todos seus 

argumentos expressos por meio dessa longa, mas necessária, citação: 

 

1. A colonização, se riscarmos o efêmero episódio das capitanias 
hereditárias, obedeceu à dinâmica patrimonial. O rei concedia terras, de 
acordo com a velha lei das sesmarias, sem a propriedade plena, outorgando 
à empresa colonial a proteção do seu estímulo e fomento. Para não repetir o 
que já foi dito, dê-se um salto de três séculos, para, depois do tempo 
vencido, encontrar a mesma estrutura. 2. No segundo reinado, o Tesouro 
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paira sobre o abismo, vela e provê concessões com garantias de juros, 
eliminando da empresa industrial o risco, com proteções alfandegárias, 
emissões de papel-moeda e a decretação do curso forçado para esconjurar 
as crises, sem falar nas patentes e privilégios. O Estado é o pai da 
prosperidade, de mãos dadas com o dinheiro. 3. Depois de 1850, com a 
extinção do tráfico negreiro, os capitais afluem à praça do Rio de Janeiro, 
criando uma real expansão da renda, ao lado da jogatina da especulação. 
No patrimonialismo, a especulação é a alma da empresa, que suga sua 
energia dos cofres estaduais, inebriando-se ao contato da política. 4. O 
Café, a principal riqueza do país, em alguns momentos quase o único item 
das exportações, vivia o valor das valorizações, do câmbio controlado, do 
sistema fiscal que o protegia. (FAORO, 1993, p.25, com adaptações). 

 

São esses os argumentos finais de Faoro sobre a constituição do Estado 

patrimonial no Brasil, e explica ―tire-se do capitalismo brasileiro o Estado e pouco 

sobrará: não sobrará sequer a empresa multinacional, tão protegida como a 

diretamente estatal e a indiretamente favorecida. Deixe-se de lado o florescimento 

patrimonial de 1930 e 1964, com o poder público servindo de estufa – em certo 

período uma estufa armada – para só focalizar a atenção no espaço em que se diz 

que saímos da aristocracia‖, e conclui: ―Esta é a história, desde 1979, dos chamados 

planos (11 até 1992), decretado de surpresa, sem nenhum respeito às garantias 

jurídicas de um Estado de Direito‖. Assim, nos adverte o autor: 

 

Com um sopro, a economia particular é apropriada pelo governo, que 
redistribui os valores entre categorias econômicas identificáveis. Esta é uma 
crônica, cíclica e repetitiva, que ainda não se concluiu. Este é o pré-
capitalismo, o mercantilismo, o ―capitalismo politicamente orientado‖, o único 
que conhecemos, fora das teorias e dos livros. [...] A última novidade foi a 
importação do neoliberalismo por decreto, como uma nominal 
―modernização‖ da economia: um liberalismo que não se nutre da 
sociedade, mas da ideologia. Aqui há, como se verá, uma história antiga. 
Tanto os liberalismos políticos como o liberalismo econômico entraram no 
país como uma ideologia. Ideologia está aqui no sentido de crenças e 
valores, utilizados politicamente para influir no comportamento popular, 
orientando-o em certa direção, seja com o propósito de obter consenso ou 
justificar o poder. No caso do liberalismo político, ele serviu para justificar o 
sistema de poder, aparentemente constitucional.  (FAORO, 1993, p.26, com 
adaptações). 

 

Como dito no início deste capítulo, o patrimonialismo moderno é uma 

estratégia dos grupos sociais sob o poder do Estado e, como tal deve ser 

desdobrado em suas múltiplas manifestações para que posteriormente se 

compreenda que aspectos estão em crise e quais poderão ser seus possíveis 

desdobramentos futuros (SORJ, 2001, p.15). 

Na contemporaneidade, seu desdobramento perpassa diferentes espaços 

estatais que nem sempre são visualizados como sendo apropriação privada de 
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elementos do Estado. Como podemos observar a tensão e os limites entre o poder 

econômico e o poder político e burocrático pode ser mais ou menos controlado, 

todavia nem sempre suprimidos. Comportamentos desse tipo podem ser verificados, 

nos lembra Sorj (2001), em diversos setores estatais, a exemplo: 

a) Do patrimonialismo dos políticos – A utilização de cargos políticos 

eletivos ou executivos para o usufruto de vantagens econômicas através do uso dos 

recursos da coisa pública, da concessão de favores ao setor privado, dos 

mecanismos legais de distribuição de itens orçamentários, do nepotismo e da 

obtenção de privilégios como autoconcessão de altos salários e aposentadorias; 

b) Do patrimonialismo do funcionalismo público – A utilização de 

funções públicas, de fiscalização, repressão e regulamentação para receber 

propinas e comissões. 

c) Do patrimonialismo privado – A apropriação de recursos públicos por 

agentes privados, geralmente através de licitações montadas para obter do Estado 

contratos superfaturados. Além dessa forma típica de patrimonialismo, que fez surgir 

uma burguesia contratista de Estado, existem outros mecanismos de favorecimento, 

como a obtenção de créditos subsidiados, a liberação de produtos não devidamente 

testados ou a obtenção de indenizações desproporcionais. 

d) Do patrimonialismo fiscal, repressivo e jurídico – A capacidade de 

manipular o sistema policial, fiscal e judiciário, utilizando mecanismos ilegais para 

assegurar a impunidade face à lei. 

 
2.3 - Estado e Governo no contexto das mudanças recentes na sociedade 
brasileira 

 
A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) regulamentou novas prerrogativas 

e papeis a ser desempenhados pelos três entes que passaram, desde então, a 

compor a federação brasileira: União, Estados e Municípios, como uma tentativa de 

descentralização e de democratização das estruturas governamentais. No novo 

pacto federativo os municípios foram alçados à condição de ente, ganhando 

importância, o que significou assumirem diversas atividades antes desempenhadas 

pelos estados e, principalmente, pela União. 

Do mesmo modo é importante lembrar que a questão da necessidade da 

modernização das estruturas estatais é um tema socialmente problematizado desde 

o processo de redemocratização do país como, de resto, ainda hoje aparece no 
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centro da cena. A remoção do chamado ―entulho autoritário‖ e a busca da 

democratização dos processos decisórios no interior da máquina administrativa, tem 

estado sempre em pauta, bem como a necessidade de acabar com as práticas 

clientelísticas e patrimonialistas que ainda remanescem. Neste contexto, tem se 

discutido a necessidade de profissionalização dos quadros administrativos 

vinculados ao Estado.  

Nesse caminho, houve avanços ao considerarmos que a nova Carta 

restabeleceu a obrigatoriedade de concurso para o preenchimento de cargos 

públicos, procurando garantir a lisura no recrutamento do pessoal do Estado, é o que 

se situa no disposto no parágrafo 2º do seu artigo 39 que determina que a União, os 

Estados e o Distrito Federal devam manter ―Escolas de Governo‖ para formação e 

aperfeiçoamento dos servidores públicos. 

Com essa perspectiva, a agenda do governo para a administração pública 

no início da década de 90 do século XX trouxe os temas do fortalecimento da 

capacidade de governo, eficiência e melhoria da qualidade dos serviços públicos 

prestados aos cidadãos (PACHECO, 1999), ações colocadas em funcionamento a 

partir da Reforma do Estado iniciada em 1995, justificada como meio de fortalecer os 

mecanismos de governança e governabilidade.  

As reformas ocorreram, também, para garantir um novo modo de 

internacionalização dos mercados que gerou o fenômeno da globalização (ou 

globalizações nas palavras de Boaventura de Souza Santos). Este fenômeno, com 

base em orientações neoliberais, colocou como imperativo a ―reforma‖ e 

―reconstrução‖ do Estado de modo a redefinir suas funções ante a nova fase do 

capitalismo.  

Deste modo, é que ocorrem modificações na legislação trabalhista visando à 

utilização legal do trabalho temporário, a quebra de barreiras alfandegárias e, 

principalmente, a hegemonia do modelo flexível de produção, praticado em escala 

planetária. Vai ocorrer, assim, a (des)regulação das políticas sociais ou um processo 

de (re)regulação como afirma Ball (2001), em que se instala a primazia do mercado. 

Neste contexto, defendia-se a ideia de que a competição global exigia uma 

administração gerencial como forma de sobrevivência frente à nova ordem 

econômica.  

Sob esses aspectos anunciados, fica notória a percepção – com base nessa 

nova organização do Estado – que a burocracia administrativa pela qual fora 
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conduzida a administração pública brasileira não se ―encaixava‖ no que se postulava 

com essa nova dinâmica capitalista e nos rumos traçados pelas forças hegemônicas 

para tentar se superar a crise que afetou o Estado no final do século XX, face à 

própria crise vivenciada pelas economias capitalistas. 

No caso brasileiro, é importante lembrarmos ainda, que ao longo dos anos 

1980 a crise, que já vinha afetando a economia nacional desde meados dos anos 

1970, e que foi uma das fortes causa da queda do regime autoritário, agudizou-se. 

Por isto, os anos 1980 são chamados de a década perdida.  

No início dos anos 90, tal como já vinha ocorrendo em outros países, dá-se 

início no governo de Fernando Collor de Mello a reforma administrativa do Estado 

com base nos pressupostos neoliberais. Como se sabe, mas é importante frisar, 

esses pressupostos defendem que são a ineficiência, a improdutividade dos serviços 

públicos e o ―inchaço‖ das atribuições estatais a principal causa da crise econômica 

do período, propugnando a necessidade de transferir para o setor privado e o 

mercado grande parte das responsabilidades que vinham sendo atribuídas à 

máquina governamental, principalmente as relativas aos serviços e políticas de 

caráter social.12  Neste quadro é que se instala a defesa do ―gerencialismo‖ 

proclamado como meio para solução de todos os males.  

Esse movimento mostrará sua ação, sobretudo, por meio do Plano 

Econômico implantado pelo governo Collor, todavia, tais ações não diminuíram os 

problemas brasileiros de superinflação, de estagnação econômica, de altas taxas de 

desemprego, entre outros.  

Após o impeachment deste presidente, nova coalizão se forma em torno do 

vice-presidente que assume o governo: Itamar Franco. Novos rumos para a 

economia também são tentados, mas foram freadas as mudanças na máquina do 

Estado segundo os pressupostos do neoliberalismo que guiaram Collor de Melo. 

Com as diretrizes implementadas, especialmente o Plano Real, ocorre à estabilidade 

da moeda e a inflação começa a baixar.  

Nessa conjuntura, o então ministro da Fazenda – à época licenciado do seu 

mandato de senador pelo estado de São Paulo − credencia-se para colocar a sua 

candidatura à presidente da República, obtendo êxito nas eleições. Capitaneado 

pela coligação política que tinha à frente o Partido Social Democrata Brasileiro − 

                                            
12

 Para maiores detalhes ver Azevedo (2002). 
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PSDB, este governo, durante seus dois mandatos, retoma e acata as orientações 

emanadas das agências internacionais, em particular do Banco Mundial, entre elas o 

enxugamento da máquina estatal que começara no período Collor, o que vai 

efetivamente significar a reforma administrativa do Estado nos parâmetros 

neoliberais. Para tanto, foi criado o Ministério da Reforma do Estado – MARE, o que 

fornece a dimensão que a ação assumiu na época. 

Desse modo, e com um discurso de enxugamento da máquina estatal, 

principalmente, sob a ótica de que o governo sozinho e sem dinheiro não 

conseguiria tocar adiante o projeto de desenvolvimento, retoma-se o processo de 

privatizações, ou seja, a venda de empresas públicas ou de parcelas delas sob o 

controle do Estado.  

O processo de privatização no Brasil foi recebido em meio a um ar de 

desconfiança por parte da sociedade civil, principalmente ao lembrarmos as 

experiências desastrosas durante a gestão Collor de Melo. Assim não foram poucos 

os que criticaram o governo diante de tais medidas. Pelo lado da oposição, o 

discurso político era que tais medidas não surtiriam o efeito propalado pelo governo, 

principalmente porque as políticas sociais foram reduzidas e/ou entregues ao 

mercado, aumentando os índices de pobreza da população, com evidente 

privilegiamento das políticas econômicas. No discurso dos adeptos a postulados 

neoliberais, esse mecanismo de privatização ajudaria a saldar a dívida pública e a 

atrair o capital estrangeiro, bem como, delegar ao capital privado maiores condições 

de investimento e a consequente melhoria no fornecimento dos serviços públicos. 

Destaque-se que tais ações atendiam, sobretudo, às recomendações dos 

organismos financeiros internacionais (Bird, FMI, entre outros) que pautavam as 

atuações dos estados-nação a fim de promover o ajustamento macro-econômico a 

partir da ótica neoliberal. Tratou-se de um receituário implantado, particularmente, 

nos países periféricos, e, portanto, em posição subalterna em relação aos países 

centrais. 

Acrescente-se ainda que os críticos das privatizações denunciavam que as 

vendas das empresas públicas estavam sendo realizadas abaixo do valor de 

mercado e, além de tudo, o pagamento total seria realizado após os lucros 

decorrentes dos investimentos iniciais. A este respeito o jornalista Tiago Soares, 

teceu os seguintes comentários: 
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Para convencer a opinião pública, governo e meios de comunicação 
defendiam que a venda das estatais atrairia dinheiro do exterior, reduzindo 
as dívidas externa e interna do Brasil. [...] E não foi só isso. Para tornar o 
negócio atraente, o governo abateu as dívidas das empresas com a União e 
realizou ajustes de tarifas, puxando para cima os preços dos serviços e 
garantindo enorme lucro futuro aos investidores. Para se ter uma ideia, o 
reajuste nas tarifas telefônicas chegou a 500%; no caso da energia elétrica, 
a coisa ficou na faixa de 150%. E ao contrário de outros países, nos quais 
os processos de privatização exigiam que as companhias baixassem 
gradualmente as taxas cobradas pelos seus serviços, o combinado pelo 
governo FHC foi que os novos donos das empresas estatais poderiam 
seguir ajustando os preços anualmente, segundo a taxa de inflação [...] 
(SOARES, Tiago. Memórias de um Brasil privatizado

13
).  

 

Afora esses argumentos, as demissões e o desemprego são apontados 

como fatores contraproducentes em face das privatizações. Entre os setores que 

mereceram maior destaque nesse período encontra-se o siderúrgico, privatizado por 

meio da Vale do Rio Doce e da Companhia Siderúrgica Nacional, como também, o 

setor de telecomunicações. Foi nesse caminho, de acordo com Pochmann (2001), 

que na década de 1990, 166 empresas foram privatizadas repercutindo na extinção 

de 500 mil postos de trabalhos, cinco vezes mais que na década anterior, conforme 

se pode analisar na tabela abaixo: 

Tabela 1 - Brasil: evolução das empresas privatizadas e do ajuste do emprego no 
setor estatal entre 1979 e 1999. 

 
Fonte: SEST, BNDES e MTE. Elaboração a partir de Pochmann (2001). 

* Refere-se ao saldo líquido de empregos destruídos e criados no setor estatal resultante do efeito do conjunto 
das empresas privatizadas fechadas e incorporadas 

 
Com base nesses números o autor acrescenta que de um saldo total 

negativo de 3,2 milhões de empregos assalariados formais destruídos na economia 

brasileira durante a década de 1990, 17,1% foram de responsabilidade direta da 
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Disponívelem:<http://grouchomarxista.wordpress.com/?s=A+mem%C3%B3ria+de+um+Brasil+privati
zado>. Publicado em 20 Out. 2010. Acesso em: 02 Fev. 2012. (com alterações). 
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reformulação do setor produtivo estatal. Ou seja, de cada cinco empregos perdidos, 

nos anos 1990, um pertencia ao setor estatal. 

Do lado oposto, o, então presidente, Fernando Henrique Cardoso sempre 

defendeu, dentro de suas convicções, as reformas empreendidas. Em recente 

depoimento, publicado no Jornal Estadão em março de 2012, ratifica as posições 

tomadas àquela época e acrescenta que as críticas oposicionistas durante sua 

gestão não condizem com a própria prática realizada pelo atual governo do Partido 

dos Trabalhadores, creditando grande parte do sucesso econômico vigente as 

iniciativas realizadas durante a sua gestão. Em suas palavras: 

 

―... No começo dos anos 90, já regulamentadas em lei, as privatizações 
ganharam corpo. Alcançaram, por exemplo, o obsoleto parque siderúrgico 
do País [...] Na segunda metade dos anos 90, quando se tratou de atrair o 
capital privado para os investimentos que o Estado já não podia fazer na 
oferta de telecomunicações, energia, petróleo, etc., flexibilizaram-se 
monopólios estatais e se criaram as agências reguladoras para assegurar a 
competição nesses setores, evitando o surgimento de monopólios privados 
[...] No caso do petróleo, depois da quebra do monopólio, em 1997, a 
Petrobrás transformou-se numa verdadeira empresa moderna [...] Nas 
telecomunicações houve uma combinação de privatização e concessão de 
serviços [...] Na desestatização do Grupo Telebrás houve transferência de 
ativos. Na privatização da Vale, os críticos diziam que o governo estava 
alienando o subsolo nacional ─ uma afirmação descabida, já que este era e 
continuou a ser propriedade da União, conforme manda a Constituição‖. 
(CARDOSO. Fernando Henrique. Ainda as privatizações. Jornal o Estado de 
São Paulo

14
).  

 

Entretanto, ao contrário do Plano Real, as privatizações ocorridas foram 

tidas como umas das grandes medidas impopulares implementadas durante os dois 

governos desse ex-presidente. 

Naquele período, o discurso governamental e midiático afirmava que em 

razão da ineficiência do aparelho do Estado seria necessária a transferência para a 

iniciativa privada de tal competência, a fim de torná-los competitivos e adequados ao 

perfeito funcionamento no atendimento às demandas sociais. Assim, de acordo com 

a alocução governamental, o crescimento brasileiro passaria pelo enxugamento da 

máquina do Estado, ações estas que guiaram a reforma do Estado, o que incluiu as 

privatizações. 

Há que se considerar, no entanto, que desde suas origens o Estado 

brasileiro e sua máquina, têm sido pouco eficientes no atendimento das demandas 
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Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ainda-as--privatizacoes-
,843803,0.htm>. Publicado em 04 Mar. 2012. Acesso em: 05 Fev. 2013. (com alterações). 
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da população. A presença de valores patrimonialistas, conforme já discutido, 

guiando o funcionamento da máquina governamental é encontrada até o presente.  

A Reforma da maquina estatal sempre foi uma bandeira de luta das forças 

democráticas e progressistas, na perspectiva da sua transparência e do controle 

social de suas ações. Neste sentido, sabemos que grande parte dos organismos 

estatais nunca atendeu de forma eficiente as demandas e carências da maior parte 

de nossa sociedade. Interesses privatistas emanados das conservadoras elites, e 

presentes no Estado, contribuíam para que muitas das estatais não fossem 

lucrativas. Todavia, não podemos afirmar que unicamente com as privatizações esse 

problema seria resolvido, haja vista a transferência de patrimônios públicos para o 

mercado, favorecendo os interesses econômicos prevalecentes. Mesmo assim, é 

nesse sentido que se guiará o discurso governamental como forma de legitimar as 

medidas privatizantes que pautaram grande parte da década de 1990. 

De acordo Biondi (2003), o próprio governo preparou o terreno para 

beneficiar o ―comércio‖ das empresas estatais. O argumento utilizado é que mesmo 

passando por um momento de recessão (idos de 1994), no anteceder das vendas 

foram realizados, pelo governo brasileiro, vultosos investimentos em empresas do 

Estado que seriam negociadas. Entre as medidas tomadas estavam o aumento de 

tarifas (reajustes em torno de 500% para as telefônicas, a partir de 1995; e 150% 

para as fornecedoras de energia elétrica), iniciativa que visava, sobretudo, evitar um 

debate público sobre os possíveis reajustes de tarifas quando da efetivação das 

vendas das estatais.  

Quanto aos valores a serem arrecadados por essas novas empresas, a 

alegação inicial do governo era que a partir das privatizações haveria uma 

diminuição nas tarifas dos serviços básicos, entre eles o de telefonia e do setor 

elétrico, entretanto, Biondi (2003) nos revela que tais reduções, segundo acordos 

contratuais, só começariam a ser realizados a partir do ano de 2001, apesar de tais 

companhias terem sido adquiridas em meados do ano de 1998. 

Sobre o discurso governamental de que as estatais davam sempre prejuízo, 

mas sob o comando da iniciativa privada, tais empresas alcançariam rapidamente os 

lucros, o autor argumenta que o raciocínio para essa questão é extremamente 

simples. O empresariado privado fora beneficiado com uma série de ações durante 

todo o percurso de realização do empreendimento, ou seja: antes das privatizações, 

durante e, após suas aquisições. Entre os benefícios destacados encontravam-se: o 
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aumento de preços e tarifas; as demissões de funcionários realizadas antes da 

privatização; as dívidas ―engolidas‖ pelo governo; afora os compromissos dos fundos 

de pensão e das aposentadorias também ―engolidos‖ pelo governo. Sintetizando, 

podemos destacar as seguintes questões: 

a) Os reajustes realizados antes das privatizações garantiriam lucros aos 

novos donos, sem a necessidade de um debate público sobre os aumentos pós-

privatizações; 

b) Com o enxugamento do funcionalismo público (por meio das 

demissões antes das vendas), as adquirentes se livrariam, ao mesmo tempo, de dois 

problemas: primeiro se livrariam do pagamento de indenizações e aposentadorias, e 

segundo receberiam folhas de pagamento mais baixas, acrescentando que os 

contratos previam ainda o pagamento de pensões aos que se aposentassem 

naquela ocasião; 

c)  Dívidas engolidas15. O termo ―dívidas engolidas‖ é utilizado por Biondi 

para demonstrar que as maiorias dos débitos fiscais das empresas vendidas 

passariam para a responsabilidade do governo. Ou seja, a adquirente recebia a 

empresa livre da maior parte dos débitos. 

d) Dívidas transferidas. Diz-se sobre dívidas transferidas aquelas que 

permanecem sob responsabilidade dos ―compradores‖. No entanto, é preciso 

lembrar que tais despesas só iriam ser liquidadas após o faturamento da própria 

empresa, ou seja, com o dinheiro arrecadado da própria população. 

e) Fundos de pensão16. Nesse caso os compradores também ficam livres 

do fundo de pensão. Ou seja, o governo – Estados ou União – ―transfere‖ os 

                                            
15

 Segundo Biondi (2003) ao longo de 30 anos, desde o final dos anos 1960, o governo 
frequentemente usou as estatais para ―segurar‖ a inflação ou beneficiar certos setores da economia, 
geralmente por serem considerados ―estratégicos‖ para o país. Houve períodos em que o governo 
evitou reajustes de preços e tarifas de produtos (como o aço) e serviços fornecidos pelas estatais, na 
tentativa de reduzir as pressões e controlar as taxas de inflação. Esses ―achatamentos‖ e 
―congelamentos‖ de preços foram os principais responsáveis por prejuízos ou baixos lucros 
apresentados por algumas estatais, que passavam a acumular dívidas ao longo dos anos – sofrendo 
então nova ―sangria‖ de recursos, representada pelos juros que tinham de pagar sobre essas dívidas. 
Certo ou errado, as estatais foram usadas como arma contra a inflação.  O mal é que nunca foi 
suficientemente explicado à população que essa decisão arruinava as empresas estatais, dando 
motivo a falsas acusações de ―incompetência‖ e ―sacos sem fundo‖ contra elas. 
16

 O caso mais escandaloso ocorreu na venda do Banco do Estado do Rio de Janeiro. Para privatizá-
lo, o governo ―engoliu‖ todos os compromissos futuros do plano de pensão dos funcionários. Para 
isso, o então governador Marcello Alencar tomou um empréstimo de nada menos de 3,3 bilhões de 
reais, mesmo sabendo que o banco seria vendido por apenas 330 milhões de reais, isto é, um preço 
dez vezes menor. Pior ainda: esse valor foi pago em ―moedas podres‖, negociadas no mercado com 
desconto de 50%, ou seja, os 330 milhões de reais representavam mesmo, no final das contas, 
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aposentados para sua folha de pagamentos ou se responsabilizam pelo pagamento 

dos benefícios aos funcionários existentes. 

Biondi (2003) elenca outros benefícios estabelecidos, dentre os quais o 

crédito tributário17, saldo em caixa, aquisição parcelada da empresa e o pagamento 

da compra em ―moedas podres18‖. Conforme analisa Biondi, em certo sentido, a 

sociedade brasileira ―legitimou‖ a realização de tal empreendimento, não sob uma 

avaliação crítica do processo, mas, sobretudo, por meio de uma alienação 

promovida pelo discurso e, legitimado pela mídia nacional, pautado no descrédito 

das instituições públicas e dos funcionários públicos em geral. O mesmo exemplo, 

guardadas as suas peculiaridades, pode ser rememorado quando do discurso que 

levou Fernando Collor ao poder sob o argumento da ineficiência do serviço público e 

da caça aos ―marajás‖, atribuindo os problemas econômicos ao ―inchaço‖ do Estado 

e consequentemente a ineficiência, dos seus órgãos operativos. Nessa perspectiva 

Biondi (2003), nos mostra e nos faz lembrar que durante essa fase, 

 

[...] a sociedade brasileira perdera completamente a noção de que as 
estatais não são empresas de propriedade do ―governo‖, que podem dispor 
delas a seu bel-prazer. Esqueceu-se de que o Estado é mero ―gerente‖ dos 
bens, do patrimônio da sociedade, isto é, que as estatais sempre 
pertenceram a cada cidadão, portanto a todos os cidadãos, e não ao 
governo federal ou estadual. Essa falta de consciência coletiva, reforçada 
pelos meios de comunicação, explica a indiferença com que a opinião 
pública viu o governo doar por 10 o que valia 100. Dessa forma, centenas e 
centenas de bilhões de reais de patrimônio público, isto é, de propriedade 
dos milhões de brasileiros, foram ―vendidos‖, sem grandes protestos a não 
ser nas áreas sindicais ou oposicionistas – que, por isso mesmo, tiveram 
seu espaço nos meios de comunicação devidamente cortado, tornado quase 
inexistente, nos últimos anos. (BIONDI, 2003, p.21).  

 

O pensamento de Biondi (2003) é acompanhado de perto e de certa forma 

expandido pelo sociólogo e professor Ricardo Antunes em obra de 2004, 

denominada A desertificação neoliberal no Brasil (Collor, FHC e Lula), onde, a partir 

da junção de vários artigos, o autor, em suas análises, defende a posição de que o 

                                                                                                                                         
apenas 165 milhões de reais, ou praticamente 20 vezes menos do que o valor do empréstimo de 3,3 
bilhões... Tudo para livrar os ―compradores‖ de futuros gastos.  
17

 As empresas poderiam utilizar os prejuízos que os bancos estatais ―comprados‖ por eles tenham 
sofrido nos últimos anos e acumulado nos balanços, ou seja, utilizar esse prejuízo e subtraí-lo do seu 
próprio lucro, reduzindo-o e, portanto, diminuindo também o Imposto de Renda que deveriam pagar. 
18

 Nas primeiras privatizações, o governo chegou a aceitar que o pagamento fosse totalmente feito 
em ―moedas podres‖, isto é, títulos antigos emitidos pelo governo e que podiam ser comprados por 
até 50% do seu valor. 
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neoliberalismo esteve presente durante a gestão desses três governantes (Collor, 

FHC e Lula). 

Sobre esse aspecto, Antunes (2004) ratifica as análises de Biondi (2003). De 

acordo com este autor, foi guiando-se pelas doutrinas dos organismos econômicos 

internacionais que, durante a década de 1990 e, sobretudo, durante o governo 

Fernando Henrique Cardoso que o Brasil passou por um processo de desertificação 

de suas instituições, por meio de uma privatização acelerada, de uma informalidade 

descompensada e de uma financeirização desmesurada, tudo em conformidade com 

o ditame neoliberal. Segundo o autor, se no Brasil o neoliberalismo começou com a 

eleição de Collor, em 1989, foi, entretanto no Governo de FHC, entre 1994 e 2002 

que ele de fato deslanchou (ANTUNES, 2004, p.131). 

No governo Lula, que se elege apoiado por outra coalizão, tendo à frente o 

Partido dos Trabalhadores, PT, outros rumos são impressos à economia, com o 

privilegiamento de setores produtivos voltados ao consumo popular. Neste contexto, 

colocando-se como um governo popular, as políticas sociais foram alargadas, 

inclusive as de transferência de renda e a máquina governamental foram 

recomposta. Com amplo apoio da população, também conseguiu se eleger para um 

segundo mandato. No período, o Brasil pode gozar de um ciclo virtuoso de 

desenvolvimento, mesmo assim foi ―surpreendido‖ pela crise econômica mundial em 

2008. Todavia, em razão de uma economia mais estabilizada seus efeitos não se 

fizeram sentir com muita intensidade na economia brasileira.  

A subida ao poder da ―esquerda‖ brasileira de certo modo representava uma 

resposta aos problemas então vivenciados pelos governos anteriores. Ao mesmo 

tempo, representava uma ―aposta‖ para um projeto de melhor distribuição da riqueza 

nacional em contraposição a ótica neoliberal.  

Sobre essa discussão é importante esclarecermos que nas sociedades 

capitalistas em que há democracia política, não existem governos sem alianças e 

sem o apoio do empresariado, variando os segmentos do capital que são 

privilegiados. Com o Brasil não é diferente, pois não podemos enxergar a eleição 

presidencial apenas sob o ponto de vista unipartidário. As coalizões políticas 

realizadas antes do pleito eleitoral, dentre outros fatores, viriam a influenciar de 

forma decisiva no programa político dos governos Lula.  

Desse modo, foram muitas as frustrações dos que acreditavam que se teria 

um governo revolucionário, capaz de empreender grandes mudanças no país. 
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Analisando esse aspecto a partir de uma perspectiva ideológico partidária, Antunes 

(2006) expressa o seguinte comentário: ―O Brasil ajudava a referendar uma tese que 

tem sido reeditada em vários (ainda que não em todos) países: muitas forças de 

esquerda que se credenciam para demover o neoliberalismo, quando chegam ao 

poder, frequentemente tornam-se prisioneiras da engrenagem neoliberal‖. 

Tais reflexões nos remetem ao que Singer (2010) chamou de Segunda Alma 

do Partido dos Trabalhadores (PT), onde esse autor questiona a ideologia política do 

PT, partido que, desde o seu surgimento, se colocava em oposição aos governos. 

Suas análises acentuam as incoerências deste partido, mostrando que as coalizões 

feitas para alcançar a direção do executivo, fizeram com que o projeto de sociedade 

que sustentou a fundação do PT fosse abandonado e que fosse aceita à submissão 

do país em relação a interesses econômicos mundiais e, portanto, de elementos da 

política neoliberal. Em suas palavras: 

 

A transformação do Partido dos Trabalhadores (PT) salta à vista de quem, 
por diferentes motivos, acompanha o percurso da agremiação fundada em 
fevereiro de 1980 no Colégio Sion, em São Paulo. Militantes percebem, dia 
a dia, que antigas práticas já não vigoram, cedendo lugar a condutas 
inusitadas pelos critérios de antes. Jornalistas acostumados aos vaivens da 
política brasileira, com frequência, assinalam o contraste entre o passado e 
o presente do partido. A literatura acadêmica se esforça para dar conta do 
sentido das mudanças pelas quais passa o PT. (SINGER, 2010, p.89). 

 

Conforme já fora discutido no presente estudo, a subida ao governo do 

Partido dos Trabalhadores foi sustentada por meio de coalizões que asseguraram as 

eleições do ex-presidente Luís Inácio da Silva. É nesse sentido que encontramos ao 

mesmo tempo, políticas ditas de cunho popular identificadas com o ideal partidário, 

juntamente com políticas que favorecem determinados ramos do empresariado e do 

capital financeiro.  

Sobre essa característica Singer (2010), em artigo intitulado O lulismo e seu 

futuro, nos alerta que o grande ―legado‖ da administração Lula (2003-2010), foi 

conseguir, ao mesmo tempo, proporcionar um aumento significativo da qualidade de 

vida dos cidadãos brasileiros, sem, contudo, se desvencilhar dos ditames da ordem 

econômica vigente, numa comparação entre essa política e a política econômica do 

New Deal realizada na década de 1930 pelo ex-presidente americano Roosevelt. De 

acordo com este autor: 
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[...] a agenda de diminuição da pobreza e da desigualdade do governo Lula 
avançou por meio de uma estranha combinação de orientações antitéticas: 
de um lado, manteve linhas de conduta do receituário neoliberal e, de outro, 
adotou mecanismos de uma plataforma desenvolvimentista. (SINGER, 
2010, p.66). 

 

É nesse sentido que podemos explicar como durante os oito anos do 

governo Lula a pobreza extrema no Brasil fora reduzida de 15% para 10% da 

população, tendo no mesmo período ocorrido uma diminuição dos índices da 

pobreza absoluta para 23%. Já em relação aos brasileiros situados abaixo da linha 

de pobreza, o autor nos informa que durante a gestão FHC essa camada 

correspondia à metade da população brasileira sendo reduzida por seu sucessor 

para um terço da população. 

Singer nos mostra, ainda, que essa combinação de orientação política 

(sócio-liberal nas palavras de Antunes, 2006) - norteou todo o governo Lula, 

podendo ser subdividida entre os períodos de 2003/2005 – primeira fase; 2006/2008 

– segunda fase e 2009/2010 terceira fase. 

Nesse processo, as medidas tomadas na primeira fase visavam, sobretudo, 

acalmar o mercado diante da eleição de Lula (e do governo do PT), nas palavras de 

Singer (2010), ―para além de mera opção técnica, o que estava em jogo era uma 

escolha política: evitar a radicalização por meio do atendimento das condições 

impostas pela classe dominante‖, desse modo: 

 

[...] predominou a ortodoxia: contenção de despesas públicas, elevação dos 
juros e reforma previdenciária que apontava para a redução de benefícios 
no serviço público. Era o pacote clássico de ―maldades‖ neoliberais, 
voltadas para estabilizar a economia por meio da contração dos 
investimentos públicos e das atividades econômicas em geral. [...]. 
(SINGER, 2010, p.66). 

 

Mas, nesse período também se darão algumas iniciativas de caráter popular 

a exemplo do Programa Bolsa Família em 2003, da expansão do crédito popular e 

da valorização do salário mínimo em 2004, decisões tomadas com o intuito de 

fortalecer o mercado interno por meio do aumento do consumo de massa, 

disposições que ao mesmo tempo não tinham alinhamento com a política neoliberal. 

A entrada do economista Guido Mantega no Ministério da Fazenda, em 

2006, inaugura a segunda etapa política do governo, etapa está dedicada às ações 

populares, sua fase final coincidirá com a crise econômica de 2008. Singer (2010) 

nos informa que esse período é assinalado pela elevação substancial do salário 
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mínimo em 2006, com um aumento real de nada menos que 14%, progressão de 

aumento que continuou ao longo do segundo mandato, com uma valorização 

estimada em 31%. Mas o grande marco desse período foi o lançamento do 

Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, em janeiro de 2007, através do 

qual a União quase duplicou o montante orçamentário destinado ao investimento, 

porcentagens igualmente investidas pelas empresas estatais. A terceira fase, por 

seu turno, corresponde a um aprofundamento das políticas sociais do governo, 

assim: 

 

Os bancos estatais foram fortalecidos para garantir o crédito, operando até 
certo ponto na contramão do Banco Central, que demorou em reduzir a taxa 
de juros. O consumo popular foi ampliado mediante aumentos do salário 
mínimo e das transferências de renda, mesmo depois de iniciada a crise. O 
setor produtivo foi estimulado por meio de desonerações fiscais e ações 
indutoras, como o programa de habitação Minha Casa, Minha Vida. 
(SINGER, 2010, p.66, grifos do autor). 

 

As discussões apresentadas aqui tiveram como intuito situar uma 

compreensão do cenário político como forma de entender as características que 

regem a relação entre Estado, sociedade e ideologia política nas últimas décadas, 

sobretudo a partir do cenário político dos três primeiros governantes presidenciais 

eleitos de forma majoritária após o período de recessão democrática pelo qual viveu 

o Brasil, ainda assim é importante atentarmos para a influência do contexto histórico 

por que passou cada um desses três governos. 

Sem perder de vista as questões discutidas e, ainda que a educação a 

distância (EaD) não constitua o foco principal da nossa dissertação mas, 

considerando que o curso em análise se desenvolve nesta modalidade, achamos por 

bem situar esta modalidade em relação à realidade brasileira, conforme será 

apresentado a seguir. 

 
2.4 Considerações sobre a Educação a Distância 
 

A Educação a Distância configura-se como processo de ensino-

aprendizagem mediado pelos recursos tecnológicos, no qual professores e alunos 

estão separados no tempo e no espaço, mas unidos pelas ferramentas do universo 

digital. 

O ensino a distância no Brasil tem seus primeiros passos iniciados na 

década de 1930 com a criação do Instituto Monitor, criado pelo imigrante húngaro 
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Nicolás Goldberger privilegiando o ensino por correspondência. Em 1941, surge o 

Instituto Universal Brasileiro (IUB), objetivando a formação profissional de níveis 

elementar e médio prevalecendo também o ensino por correspondência, 

caracterizado pelo material impresso e distribuído por meio de empresas de correio. 

No fim da década de 80 e início dos anos 90, nota-se um grande avanço da 

EaD brasileira, especialmente em decorrência do surgimento de Novas Tecnologias 

da Informação e Comunicação (NTIC).  

É nesse mesmo contexto de evolução das tecnologias da informação e 

comunicação que podemos situar a evolução histórica da educação a distância. O 

uso da correspondência, do rádio, da televisão, do computador, da internet, ou seja, 

tudo o que possa servir de instrumento capaz de alcançar o maior número de 

pessoas, foram ferramentas que subsidiaram o uso dessa metodologia educacional 

em suas diferentes fases ao longo de sua história. 

Moore e Kearsley (2010) subdividem a evolução da educação a distância em 

cinco gerações identificáveis pelas principais tecnologias de comunicação 

empregadas. De acordo com os autores a primeira geração, iniciada em fins do 

século XIX, proporcionou o fundamento para a educação individualizada a distância, 

tendo como característica o ensino por correspondência. A eficiência nesse sistema 

era verificada pelas tarefas resolvidas, tendo como maior crítica a esses cursos a 

baixa ou inexistência de interatividade e a alta taxa de desistência, todavia, 

ressaltam os autores, que o nascimento da EaD teve como finalidade a vocação 

inclusiva, desse modo explicam que: 

 

O motivo principal para os primeiros educadores por correspondência era a 
visão de usar tecnologia para chegar até aqueles que de outro modo não 
poderiam se beneficiar dela. Naquele tempo, isso incluía as mulheres e, 
talvez por essa razão, elas desempenharam um papel importante na história 
da educação a distância. (MOORE e KEARSLEY, 2010, p. 27). 

 

A utilização dos meios de comunicação de massa, como rádio e televisão 

marcam a transição para a segunda geração da EaD, sobretudo, em razão de tais 

instrumento possibilitarem a expansão do atendimento. Nessa geração, media-se a 

sua produtividade pelo alcance dos programas, pela estimativa de ouvintes do rádio 

ou dos telespectadores da televisão. Do mesmo modo que na primeira geração essa 

fase foi marcada também por pouca ou nenhuma interação de professores com 

alunos, ―exceto quando relacionada a um curso por correspondência; porém agregou 
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as dimensões orais e visuais à apresentação de informações aos alunos a distância‖ 

(MOORE e KEARSLEY, 2010, p. 47). 

Caracterizada pelo uso de multimeios ou multimídia, em software, CD-Rom 

ou Internet, é com a terceira geração que surge a inclusão do computador na EaD. O 

aproveitamento do sistema é medido pelo desempenho acadêmico/profissional do 

estudante. O processo de interatividade da EaD inicia-se de fato nesta geração com 

uso da Internet, permanecendo baixa ou lenta, nas demais tecnologias. 

Moore e Kearsley (2010, p. 34) destacam que essa geração teve início ao 

final da década de 1960 e início da de 1970 ―um período de mudanças importantes 

na educação a distância, resultantes de diversas experiências com novas 

modalidades de organização da tecnologia e de recursos humanos, conduzindo a 

novas técnicas de instrução e a uma nova teorização da educação‖. 

Outra característica dessa geração foi a criação das Universidades Aberta 

surgidas de experiências norte-americanas que integravam áudio/vídeo e 

correspondência com orientação face a face, usando equipes de cursos e um 

método prático para a criação e veiculação de instrução em uma abordagem 

sistêmica 

A comunicação pela WEB via banda larga proporcionou o surgimento das 

escolas virtuais que marca a quarta geração da EaD, possibilitando a interação entre 

indivíduos ou grupos. Os ambientes de aprendizagem são preparados para 

possibilitar interações síncronas e assíncronas e trabalho colaborativo. De acordo 

com Moore e Kearsley (2010, p. 47), a quarta geração utiliza ―a teleconferência por 

áudio, vídeo e computador, proporcionando a primeira integração em tempo real de 

alunos com alunos e instrutores a distância‖. 

Os autores consideram ainda que a quinta geração se caracteriza pelas 

Escolas Virtuais acrescida dos sistemas de ―Tutores Inteligentes‖. Essa geração 

ainda se encontra em processo de desenvolvimento. A eficiência do sistema volta a 

ser medido pelas respostas do aluno, tendo em vista que o uso do sistema ocorre de 

forma individualizada.  

 
2.4.1 A EaD como política pública 
 

No campo estatal o primeiro sinal de política pública em relação à educação 

a distância no Brasil veio apenas no governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, através da Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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(LDB), a qual instituiu no seu art. 80 que “O Poder Público incentivará o 

desenvolvimento e a vinculação de programas de ensino a distância, em todos os 

níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada". Tal iniciativa tinha 

como propósito expandir a oferta de ensino no país, sobretudo o ensino superior, por 

meio de uma política social que democratizasse o ensino num país de dimensões 

continentais e cercado de contrastes regionais. 

Entretanto mesmo já apregoada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB/96, art. 80), tal modalidade educacional apenas adentrou, de fato, no 

organograma educacional brasileiro no governo Lula no ano de 2005, a partir do 

Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, o qual regulamenta essa modalidade e, 

assim 

 

[...] caracteriza-a como modalidade educacional na qual a mediação 
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares 
ou tempos diversos. (BRASIL, 2005). 

 

Nesse ponto, é interessante notarmos o contexto em que tal medida fora 

tomada. Por que mesmo prevista há quase 10 (dez) anos, em 1996, apenas nesse 

momento, em 2005, a modalidade fora regulamentada? 

Essa indagação nos levou a refletir sobre o papel da educação dentro das 

políticas públicas de corte social que participam da agenda governamental do 

Estado brasileiro. Desse modo, ao analisarmos o contexto político da gestão 

brasileira durante o governo FHC (1994 - 2002), conforme já discutido, observamos 

um retrocesso nas políticas de cunho social, visto que nesse período a ótica 

governamental, com base nas orientações neoliberais, preconizava o enxugamento 

da máquina administrativa e consequentemente a diminuição do Estado.  

É de se pensar, de certo modo, que a perspectiva da Educação a Distância 

no Brasil se encaixava com base nessa dinâmica estatal ao enxergamos que por 

meio dessa modalidade de ensino poder-se-ia delegar a iniciativa privada grande 

parte da demanda educacional, sobretudo relativa ao ensino superior, como nos 

mostram as experiências contemporâneas. Poderia... Se o governo não estivesse 

tão preocupado em dar prosseguimento a Reforma do Estado, caso em que a 

educação não representava naquele momento grandes necessidades. 
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Feitas essas considerações, é com Lula e sua política ―neosocial‖ que, como 

visto, a EaD vai encontrar espaço no campo educacional brasileiro, expandindo o 

ensino no país progressivamente a partir de 2005. Aqui a lógica para o entendimento 

é totalmente díspar da utilizada no governo anterior, apesar das similitudes com 

FHC, a gestão petista destinará esforços maiores às políticas sociais, neste campo, 

a educação a distância encontrará um caminho fértil para o seu crescimento, 

acrescente-se a isso, a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Criada em outubro de 2005, decreto 5.800, por meio do Ministério da 

Educação (MEC) a Universidade Aberta do Brasil se constitui, inicialmente, como um 

sistema nacional de ensino superior a distância, por meio da modalidade educação a 

distância, que conta com a participação de instituições públicas de educação 

superior em parceria com estados e municípios, inicialmente seu principal objetivo 

era de apenas oferecer formação inicial de professores em efetivo exercício da 

educação básica pública àqueles que ainda não possuíam graduação, bem como, 

atender a demanda por capacitação e qualificação de milhares de professores. 

Atualmente o sistema ampliou sua cobertura oferecendo cursos de nível 

superior para outras camadas da população que tenham dificuldade de acesso à 

formação universitária, seguidos de dirigentes, gestores (a exemplo do PNAP) e 

trabalhadores em educação básica (Programa Nacional Escola de Gestores da 

Educação Básica Pública), e conforme proclamado no discurso governamental na 

tentativa de servir de instrumento para a universalização do acesso ao ensino 

superior e para a requalificação do professor em outras disciplinas, e assim, 

fortalecer a escola no interior do Brasil, minimizando a concentração de oferta de 

cursos de graduação nos grandes centros urbanos e evitando o fluxo migratório para 

as grandes cidades, como indica o próprio site da instituição19. 

À semelhança do que já fora discutido ao longo desse trabalho, entendemos 

a educação como uma política pública que vem sendo problematizada ao longo dos 

governos brasileiros, no entanto, ao mesmo tempo em que essa área de atuação 

social é vista tanto como expressão de liberdade social, também pode ser utilizada 

como mecanismo de dominação ideológica. 

                                            
19

 Para maiores detalhes visitar o site: http://www.uab.capes.gov.br/ 
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Por esse viés ao analisarmos as políticas educacionais delineadas pelo 

Estado, cabe nos interrogarmos sob que ótica se pretende estruturar o planejamento 

educacional em nosso país. 

Conforme apregoado nos discursos governamentais a implantação da 

modalidade educação a distância no Brasil tem como horizonte a expansão e 

democratização do ensino superior. De fato, o acesso ao ensino superior é uma das 

grandes deficiências educacionais que de certo modo influenciam na segregação da 

sociedade em termos econômicos e sociais.  

Em pesquisa recente realizada pela Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE)20 essa realidade educacional pode ser 

constatada, os dados indicam que o Brasil ocupa o menor nível de população que 

conclui o ensino superior, sendo o terceiro pior dentre aqueles que completam o 

ensino médio em um universo de 35 países pesquisados, ainda de acordo com a 

pesquisa as estatísticas revelam que concluir a faculdade se torna decisivo em 

termos de empregabilidade e aumento de renda no Brasil. 

Nesse sentido é importante lembrarmos que a expansão do ensino superior 

no Brasil é uma das metas do novo Plano Nacional de Educação - PNE 2011- 2020, 

meta 12, ainda em discussão no Congresso. Sendo assim, a modalidade Educação 

a Distância se mostra como um instrumento efetivo no auxílio à consecução desses 

resultados. A esse respeito o governo federal vem dando sinais de expansão de 

políticas públicas no campo da EaD, entre os discursos recentes estão a criação de 

uma Universidade Federal a distância no campo estatal e, a expansão do Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies) na educação privada. 

Apesar das dificuldades iniciais, desde sua regulamentação em 2005 até o 

presente momento observa-se um crescimento progressivo da EaD no Brasil.  De 

acordo com dados do Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil – 

Censo EAD.BR/2012, no período compreendido entre 2009 e 2011, o número de 

matrículas em cursos na modalidade Educação a distância aumentou 670% no 

Brasil, saltando de 528.320 matrículas em 2009, para 3.589,373 matrículas no ano 

de 2011, conforme verificado na tabela abaixo: 

 

 

                                            
20

  Dados do Relatório Education at a Glance OCDE/2013.   
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Tabela 2 – Evolução das matrículas em EaD no período de 2009-2011 

ANO Número de instituições 
participantes do Censo 

Número de matrículas 
em EaD 

2009 128 528.320 

2010 198 2.261.921 

2011 181 3.589.373 

Fonte: Censo EAD.BR/2012. 

Infere-se ainda dos dados apresentados na Tabela que apesar do número 

de instituições participantes ter diminuído 8,5%, em 2011, as matrículas aumentaram 

em 58%, considerando-se, em ambos os casos, todos os tipos de cursos oferecidos. 

Os dados do Censo compreenderam as seguintes categorias de cursos na 

modalidade educação a distância: 

1. Cursos Autorizados, reconhecidos por órgão legal (MEC, CNE, CEE); 

2. Cursos Livres (que não necessitam de autorização de um órgão legal); 

3. Cursos Corporativos (que podem ser livres ou 

autorizados/reconhecidos). 

Nesse sentido, de acordo com o Relatório e, considerando apenas os anos 

2010-2011 a distribuição de matrículas ficaria estabelecida da seguinte forma: 

Tabela 3 – Matrícula EaD no Brasil por categorias de cursos (2010-2011) 
CATEGORIAS DE CURSO MATRÍCULAS 

2010 

MATRÍCULAS 

2011 

Cursos Autorizados 850.203 = (38%) 779.078 = (22%) 

Cursos Livres 755.194 = (33%) 2.771.486 = (77%) 

Cursos Corporativos 656.524 = (29%) 38.809 = (1%) 

Total de Matrícula 2.261.921 = (100%) 3.589.373 = (100%) 

Fonte: Censo EAD.BR/2012. 

 
Com base nessas informações, conclui-se que houve um aumento de 44% 

nas matrículas em cursos livres e uma diminuição de 7% nas matrículas em cursos 

autorizados e de 37% em cursos corporativos. Esses dados resultam de uma 

diferença de classificação efetuada pelo Censo EAD.BR21 dos tipos de cursos 

relativos ao Censo 2010 e o Censo 2011. Por isso, é importante não interpretar tal 

diferença como redução no atendimento em EaD, seja pelas instituições corporativas 

ou pela ampliação do atendimento em cursos livres.  

                                            
21

 De acordo com CensoEAD.BR muitos cursos que anteriormente (ano 2010) receberam 
classificação de caráter corporativo foram indicados como livres por muitas instituições corporativas 
no ano de 2011. 
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Independente do tipo de dados levantados, o importante é notarmos o 

crescimento dessa modalidade de ensino. Se, há alguns anos, o ensino na 

modalidade  EaD  era avaliado por muitos como uma alternativa de estudo fadada 

ao fracasso, atualmente é bem aceito tanto pelo mercado quanto pelos estudantes. 

Conforme observado no Censo, podemos contabilizar mais 3,5 milhões de 

estudantes nessa modalidade em todo o país. 

De acordo com o que vem sendo discutido, a modalidade Educação a 

Distância como uma política pública de expansão do ensino superior no Brasil vem 

alcançando cada vez mais espaço na agenda governamental. No momento da 

finalização desta pesquisa acadêmica uma nova mudança regulatória está sendo 

colocada em vigor e se desenhando um novo cenário para a EaD no Brasil. 

Em maio de 2013, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior (SERES) e da Coordenação Geral de Regulação da Educação 

Superior a Distância (CGREAD) do Ministério da Educação é emitida a Nota 

Administrativa - 309/2013 – CGREAD/DIREG/SERES/MEC, cujo Despacho n° 99 de 

22 de maio de 2013 dispõe sobre o processo padrão e de procedimentos para os 

processos de reconhecimento de cursos na modalidade educação a distância. 

Com base nesses documentos o Secretário de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior emite a Portaria n° 227 a qual traz como novidade a mudança 

nos critérios de reconhecimento das instituições privadas nos cursos de graduação. 

A partir desta normatização será utilizado como critério básico para o 

reconhecimento dos cursos os indicadores constantes do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). Outra modificação importante diz 

respeito à ―dispensa do cumprimento dos incisos II e IV do § 1º do artigo 35 do 

Decreto 5.773/2006, na instrução processual para fins de reconhecimento de cursos 

na modalidade a distância‖ (NT 309, 2013, p.1). Conforme preceitua o decreto em 

questão em sua Subseção II: 

 

Art. 34 O reconhecimento de curso é condição necessária, juntamente com 
o registro, para a validade nacional dos respectivos diplomas. 
Art. 35.  A instituição deverá protocolar pedido de reconhecimento de 
curso decorrido pelo menos um ano do início do curso e até a metade 
do prazo para sua conclusão. 
§ 1° O pedido de reconhecimento deverá ser instruído com os 
seguintes documentos: 
I - comprovante de recolhimento da taxa de avaliação in loco; 
II - projeto pedagógico do curso, incluindo número de alunos, turnos e 
demais elementos acadêmicos pertinentes; 
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III - relação de docentes, constante do cadastro nacional de docentes; e 
IV - comprovante de disponibilidade do imóvel. 

 

A primeira vista as medidas impactarão na celeridade dos processos de 

credenciamento e expansão dos cursos superiores na modalidade em destaque, 

consequentemente, na expansão das matrículas e no universo de alunos 

contemplados, todavia é preliminar tecer maiores avaliações sobre essas decisões, 

sobretudo no que diz respeito às documentações exigidas no reconhecimento dos 

cursos.  

Conforme discutido inicialmente, tais orientações precisam ser analisadas 

com a atenção devida, especialmente no que concerne aos processos em que se 

pretendem estruturar o planejamento educacional nesta modalidade de ensino, é 

preciso lembrar que mais importante que o produto final das metas educacionais é 

como se darão os processos para consecução desses objetivos e, no caso da 

Educação a Distância, faz necessário o entendimento que o foco primordial é a 

atenção no aluno-aprendente. 

Sem perder de perspectiva as questões tratadas nesta primeira parte da 

dissertação, iniciaremos em seguida a segunda parte onde é apresentando nossa 

perspectiva teórica e metodológica, bem como desenvolvido o aprofundamento do 

nosso objeto de estudo por meio da análise do Projeto Pedagógico e da pesquisa de 

campo realizada com os egressos do Curso de Especialização em Gestão Pública. 
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SEGUNDA PARTE 
 
 

CAPÍTULO 3 – PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA 
 

Considerações Iniciais 
 
 

É entendimento que a metodologia de pesquisa nos estudos científicos 

merece um destaque especial quando da confecção de um trabalho dissertativo, 

sobretudo, que é por meio desse caminho que o pesquisador demonstra a trajetória 

e suas estratégias de pesquisa, como também, sua interação com o objeto e suas 

respectivas fontes e sujeitos do estudo. É nesse sentido que concordamos com 

Souza Júnior et al (2010) quando os autores chamam a atenção para a importância 

dessa etapa como sendo não apenas um produto, mas também um processo da 

elaboração investigativa. 

Segundo Minayo (2006), uma pesquisa científica caminha por três fases:  

a) Fase exploratória: na qual se amadurece o objeto de estudo e se 

delimita o problema de investigação;  

b) Fase de coleta de dados: em que se recolhem informações que 

respondam o problema; e  

c) Fase de análise de dados: na qual se faz o tratamento, por inferências e 

interpretações dos dados coletados. 

Procuramos seguir estas fases e, para tanto, tentamos utilizar como guia para 

a coleta e análise dos dados aspectos da análise cognitiva das políticas públicas, 

bem como referências já apresentadas na primeira parte da dissertação. 

 
3.1 - A análise cognitiva das políticas públicas 
 

Como forma de subsidiar o exame do nosso objeto de estudo, utilizamos 

como enfoque teórico a análise cognitiva das políticas públicas a partir da proposta 

delineada por Azevedo (2004). Nesse modelo analítico a autora se vale dos 

construtos teóricos referenciados por Bruno Jobert e Pierre Muller, para a 

compreensão de como são definidos os critérios de intervenção do Estado e sua 

materialidade no campo nas políticas públicas. 
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A razão do uso de tal modelo analítico se justifica em função da ―singularidade 

de cada política pública aliada às especificidades que lhe são inerentes e que 

decorrem do espaço social em que é engendrada (AZEVEDO, 2004)‖ e por 

privilegiar a análise dos referenciais dos programas e projeto para melhor entendê-

lo. 

Neste sentido, a perspectiva teórica em análise navega num caminho distinto 

a ortodoxia presente nas análises de políticas públicas de forma a possibilitar ao 

pesquisador uma abordagem do objeto de estudo sem que se a tenha à rigidez de 

determinadas categorias preestabelecidas, assim: 

 

[...] Sua heterodoxa proposta flexibiliza as categorias analíticas dessa 
interseção, fecundando a teoria liberal moderna da cidadania com uma 
visão marxista das relações Estado-sociedade que supera o estrito enfoque 
econômico da intervenção pública, enquadrando essa dimensão numa zona 
de conflito de interesses intra e inter-setoriais ordenados, articulados e 
hierarquizados num ―referencial normativo global‖, correspondente ao 
projeto de sociedade vigente em certo período. (HIGINO et al, 2008, p.295). 

 

Deste modo, de acordo com a abordagem em questão, deve-se levar em 

consideração que a elaboração de uma política pública é fruto da construção de uma 

representação da realidade onde se quer intervir; é fabricar um referencial e é em 

relação a este que os atores organizam a sua percepção do problema, confrontam 

as suas soluções e definem as suas proposições de ação (LOPES, 2007, p.24). 

Sendo assim, é com base no ―referencial normativo‖ (o projeto de sociedade 

implantando num determinado período) que se procuram os determinantes de 

consecução de uma determinada política pública, o qual irá representar o projeto de 

sociedade dominante. Tal perspectiva teórica contribui para uma abordagem 

holística das políticas públicas por meio de uma análise mesológica22 do ambiente no 

qual a ação está sendo executada, conforme nos esclarece Azevedo (2004) 

 

[...] quando um estudo se orienta por esses construtos, significa que ganha 
centralidade a apreensão do referencial normativo de uma política pública 
para melhor analisá-la. Isto por sua vez, implica ter presente que nos 
processos que engendram a construção e a reconstrução do referencial 
normativo de uma política setorial subjaz um conjunto de elementos que se 
articulam às especificidades da realidade social em que têm curso. A 
estruturação destes elementos, nesse contexto, baseia-se nas 
representações sociais que predominam nesta realidade, integrando o seu 

                                            
22

 Por análise mesológica, entende-se a influência do meio ambiente na política, seja esta influência positiva ou 
negativa. Ex. a análise mesológica educacional poderá nos mostrar o quanto o ambiente familiar ou escolar 
exerce influência sobre nossa formação 
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universo cultural e simbólico e, portanto, o sistema de significações que lhe 
é próprio. Tais representações fornecem os valores, normas e símbolos que 
regem as relações sociais fazendo-se presentes nas práticas cotidianas dos 
indivíduos e dos grupos e, por conseguinte, no sistema de dominação 
peculiar àquela realidade. Desta maneira, guardam intrínseca relação com o 
modo pelo qual se articula os interesses sociais e, portanto, com o padrão 
que se configura numa política [...]. (p. 67, grifo nosso). 

 

Azevedo (2004) já nos indicava que o enfoque dado à análise das políticas 

públicas em um plano genérico e, portanto, mais abstrato necessita do entendimento 

das estruturas de poder e dominação, dos conflitos infiltrados por todo o tecido social 

e que têm no Estado o lócus da sua condensação. Por outro lado e, de igual 

importância, há de se considerar, também, a influência dessas relações na definição 

de tais ações estatais. Ao lado desses pressupostos, se faz o entendimento dos 

princípios geradores23
 de tais políticas públicas, os quais ―guardam estreita relação 

com as representações sociais que cada sociedade desenvolve por si própria‖  

O uso dessa matriz analítica visou, sobretudo, subsidiar esta dissertação no 

que se refere à análise dos referenciais normativos que predominam nos 

documentos legais que norteiam a Especialização em Gestão Pública, parte 

integrante do Programa Nacional de Formação em Administração Pública. Propor-se 

também, apreender a percepção dos egressos sobre o curso e sobre os referenciais 

deste e sua aplicabilidade sobre sua utilidade prática.  

 
3.1.1 - O referencial normativo de uma política pública vista por meio da análise 
cognitiva 
 

“A política pública, aqui entendida como programa de ação [...] necessariamente se 

constrói com base em uma determinada concepção ou a partir da síntese de 

concepções acordadas entre os atores que dela participam. Assim, envolve sempre 

uma determinada definição social da realidade, expressa no modo de compreensão 

das causas dos problemas a serem solucionados, bem como nas propostas para a 

sua solução. Esta definição, por seu turno, sempre se apóia num modo de 

interpretação do mundo que pode ser traduzido nos referenciais  

orientadores da política pública em questão” 

(AZEVEDO, 2010, p.30). 

 

Conforme nos ensina Azevedo (2010), as políticas públicas são fruto da 

ação humana e como tal seu processo desenvolve-se através de um sistema de 

                                            
23

 De acordo com Azevedo (1994) as políticas públicas são definidas, formuladas, implementadas, reformuladas 
ou desativadas com base na memória da sociedade ou do Estado em que têm lugar. 
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representações sociais que vai se refletir na interpretação da causa do problema e 

no modo de resolvê-lo em forma de programas e projetos sociais que vai se refletir 

na interpretação da causa do problema. 

A utilidade do uso do conceito de referencial pode proporcionar ao 

pesquisador uma ferramenta analítica de extremo valor ―quando da focalização das 

políticas públicas‖ (AZEVEDO, 2010, p.31) proporcionando ao analista a 

compreensão dos processos de produção de sentidos, de fabricação de imagens, 

das ideias e dos valores que vão constituir uma ―visão do mundo‖ (PIRES, 2007). 

Deste modo, é por meio do referencial normativo que se materializa e, ao 

mesmo tempo se impõe os valores de determinado setor/grupo/classe dominante 

quando da solidificação de determinada política pública e, consequentemente, nos 

rumos do projeto de sociedade que se quer implantar, conforme explica Azevedo 

(2004), 

 

[...] Tratam-se de formas de conhecimentos e de interpretação do real 
próprias de alguns, que procuram manter ou conquistar a hegemonia de 
uma dada esfera de ação. São grupos integrados por atores sociais (a 
exemplo de categorias profissionais, sindicatos, dirigentes de grandes 
empresas e outros) que se embatem para imprimir uma direção a política 
setorial, de acordo, com suas representações a respeito de determinados 
problemas e de suas soluções (Jobert, 1989b). Muitas vezes, sobressai-se 
nestes embates o grupo formado pela tecnoburocracia estatal. Ou seja, 
muitas vezes são os próprios funcionários que, por trabalharem e serem 
responsável por um setor vão definir uma nova filosofia de intervenção 
pública para eles próprios e para os destinatários da política (Muller, 1985). 
(p.65). 

 

Para um melhor entendimento conceitual, Azevedo (2011), a partir das 

formulações propostas por Muller (2000), nos indica que o referencial constitui o 

conjunto de normas ou imagens de referência, em função das quais são definidos os 

critérios da intervenção (ou da não intervenção) do Estado. Do mesmo modo, os 

referenciais também orientam a definição dos objetivos da política pública delineada, 

entretanto, é importante observamos que tais ações se tratam de operações que não 

se desenvolvem separadas das relações de poder e de dominação, desse modo: 

 

[...] significa dizer que o processo por meio do qual surgirá um referencial, 
ou seja, uma nova visão de um problema, de um setor ou do próprio modelo 
de desenvolvimento nunca se constituirá em um debate de idéias, que se 
estabelece consensualmente. Ao contrário, em face das características da 
própria luta pela hegemonia, tal como ocorre nas sociedades de mercado 
(com suas assimetrias e desigualdades), quase sempre envolve embates 
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marcados pela violência simbólica, nas suas mais distintas manifestações. 
(AZEVEDO, 2010, p.31, com adaptações). 

 

Essas relações pelas quais se ―constroem‖ os referenciais de uma política 

pública revelam o caráter dinâmico da consecução dessa ação estatal. Neste mesmo 

sentido, e tendo por base uma visão sequencial e sistêmica de sua análise 

(processo de definição, formulação e implementação ), ―ganham importância a 

figura dos atores mediadores dos interesses sociais presentes no aparelho do 

Estado‖ (Azevedo, 2011, p. 417). 

Como se sabe, o processo de definição, elaboração e implementação de 

uma política pública é permeado por disputas, embates, negociações, dentre outros 

aspectos inerentes as relações de domínio e poder que permeiam a ação do Estado 

quando do seu atendimento a determinada demanda social. Esta ação carrega 

consigo elementos subjacentes que norteiam os processos decisórios relativos à sua 

elaboração. Relações que representam interesses por vezes específicos de grupos, 

setores, organizações e até mesmo atores individuais, os quais exercem significativa 

influência no resultado final e nos referenciais de determinada política pública. Sobre 

essa noção, Azevedo (2010), comenta que:  

 

[...] mesmo que uma política pública seja norteada por referenciais que 
privilegiem a garantia de direitos sociais, os processos de sua 
implementação, em virtude dos distintos e contraditórios interesses em jogo, 
podem seguir rumos que acabem por reforçar desigualdades socioculturais, 
indo na contramão da busca dos direitos sociais, como indicam vários 
estudos (p.31). 

 

Conforme propõe Azevedo (1994; 2004), na análise cognitiva o referencial 

de uma política pública pode ser visualizado por meio de suas três dimensões: a 

dimensão cognitiva, a dimensão instrumental e a dimensão normativa. Esta análise 

define as políticas públicas como sendo o Estado em ação, ou seja, ações que dão 

visibilidade e materialidade ao Estado, nela: 

 

[...] privilegiam-se análises de suas ações, de modo que se busque, dentre 
outros elementos, a compreensão das lógicas orientadoras das diferentes 
formas de regulação da sociedade; a identificação dos modos de relação 
entre atores públicos e privados; além da apreensão de como as políticas 
mascaram as obscuras fronteiras que se forjam entre o Estado, estrito 
senso, e a sociedade civil, entre o público e o privado no contraditório 
espaço das relações sociais capitalistas [...] (Azevedo, 2011, p. 413). 
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De acordo com essa matriz analítica as políticas públicas não são apenas 

espaços onde se afrontam os atores em função dos seus interesses, mas elas são 

também o lugar onde uma dada sociedade ―constrói sua relação com o mundo‖ e 

então as representações que ela se dá para compreender e agir sobre o real tal qual 

ele é percebido/referenciado. Referenciais que irão subsidiar as matrizes cognitivas 

e normativo-intelectuais, que determinam os instrumentos e meios pelos quais a 

sociedade atuará sobre ela própria e os espaços e sentidos que orientarão as 

relações/interações entre os grupos sociais (TINÔCO, 2008). 

Conforme apresentado por Azevedo (1994; 2004; 2011), a grande 

contribuição dessa matriz analítica reside no fato de se poderem analisar as três 

dimensões que compõem o referencial de uma política, sobretudo, quando se 

procura focalizar as representações sociais que norteiam sua formulação e, portanto, 

os referenciais normativos ali implicados, a dimensão cognitiva, a dimensão 

instrumental e a dimensão normativa. 

Inicialmente, é por meio da dimensão cognitiva que se estabelece a relação 

do conhecimento técnico-científico com as representações sociais, sobretudo, dos 

fazedores de política, referencial que subsidia a análise dos elementos para a 

interpretação das causas dos problemas a serem resolvidos o que implica a 

predominância de um significado particular para os mesmos, haja vista, 

 

[...] tratar-se de uma leitura específica a respeito da realidade social que é 
própria daqueles que estão comandando o setor concernente em 
determinado momento. Este esquema relaciona-se diretamente com dois 
instrumentos pelos quais as políticas devem ser implementadas e, portanto, 
com a segunda dimensão dos referenciais, a dimensão instrumental. 
(JOBERT, 1989b Apud AZEVEDO, 2004, p.64). 

 
Isto significa dizer que é por meio dessa dimensão que se opera um recorte 

nas soluções possíveis para os problemas inicialmente detectados quando da 

formulação das políticas públicas, soluções que serão propostas a partir de uma 

determinada definição social da realidade dos grupos que estão à frente das 

decisões, representando assim, um esquema causal específico das concepções que 

dominam naquele contexto histórico (AZEVEDO, 2004).  

Ainda de acordo com Azevedo (2004; 2011) a dimensão instrumental refere-

se à série limitada das medidas que se concebem para atacar as causas dos 

problemas, incluindo nela as instituições, os princípios, as normas, os critérios e os 

demais instrumentos de políticas.  
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Tais normas, instituições e critérios fazem articulação entre os dados 
técnico-científicos (dimensão cognitiva) e os valores que, por sua vez, se 
interligam através da terceira dimensão, que é a dimensão normativa. Esta 
última expressa a relação entre as políticas, os valores e as práticas 
culturais e sociais prevalecentes procurando garantir os vínculos e a 
coerência entre determinada política pública e o projeto mais global em 
curso na sociedade, desse modo, garantindo que, nas soluções concebidas 
para os problemas, sejam respeitados os valores dominantes, ou seja, o 
referencial normativo ou o projeto de sociedade que se deseja implantar. 
(AZEVEDO, 2004, p.66). 

 

É nesse sentido que concordamos com Azevedo (2004), ao entendermos 

que as políticas educacionais, como recorte das políticas sociais, devem ser 

pensadas sempre em articulação com o planejamento mais global que a sociedade 

constrói como seu projeto e, que se realiza por meio da ação do Estado, cuja razão 

está sintonizado ao projeto de sociedade que se quer implantar (em curso em cada 

momento histórico ou em cada conjuntura política). 

Ao mesmo tempo, conforme nos alerta Pires (2007), jaz a necessidade de 

analisar compreensivamente o ―Estado em ação‖, sobretudo, perante indicadores 

que denunciam a reconfiguração do seu papel, tendo em atenção à existência de 

círculos de atores interiores e exteriores ao Estado, num processo de procura e de 

construção de sentidos subjacentes às medidas de políticas. O quadro - 1 reproduz, 

sinteticamente, a perspectiva analítica aqui apresentada. 

Quadro 1 - Dimensões do referencial normativo das políticas públicas 
DIMENSÃO COGNITIVA DIMENSÃO INSTRUMENTAL DIMENSÃO NORMATIVA 

- Estabelece a relação do conhecimento 

técnico-científico inter-relacionado com 
as representações dos fazedores de 
política os quais fazem leitura específica 
a respeito da realidade social, operando 
um recorte nas soluções possíveis para 
os problemas inicialmente detectados 
quando da formulação das políticas 
públicas 
- Subsidia a análise dos elementos para 

a interpretação das causas dos 
problemas a serem resolvidos o que 
implica a predominância de um 
significado particular para os mesmos; 
- Representando assim, um esquema 
causal específico das concepções que 
dominam naquele contexto histórico. 

- Refere-se à série limitada das 

medidas que se concebem para 
atacar as causas dos problemas, 
incluindo nela as instituições, os 
princípios, as normas, os critérios 
e os demais instrumentos das 
políticas.  
- Tais normas, instituições e 
critérios fazem articulação entre 
os dados técnico-científicos 
(dimensão cognitiva) e os valores 
que, por sua vez, se interligam 
através da terceira dimensão, que 
é a dimensão normativa. 
 

- Expressa à relação entre 

as políticas, os valores e as 
práticas culturais e sociais 
prevalecentes procurando 
garantir os vínculos e a 
coerência entre determinada 
política pública e o projeto 
mais global em curso na 
sociedade 
- Garantindo que, nas 
soluções concebidas para os 
problemas, que sejam 
respeitados os valores 
dominantes, ou seja, o 
referencial normativo global, 
o projeto de sociedade que 
se deseja implantar. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Azevedo (2004). 

A figura - 1 reproduz de forma mais ampla a perspectiva analítica da Análise 

Cognitiva das Políticas Públicas. 
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Figura 1- Representação gráfica da Análise Cognitiva das Políticas Públicas 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Azevedo (2004). 

 

Com base nessas orientações esta pesquisa procurou apreender os 

referenciais normativos presentes no curso de especialização em Gestão Pública 

como uma das dimensões do Programa Nacional de Formação em Administração 

Pública (PNAP). 

 
3.2 – Procedimentos da Pesquisa 
 

Como forma de atingir os objetivos propostos em nosso estudo, utilizamos 

como fonte de coleta de dados quatro estratégias ou técnicas de pesquisa. Como 

primeira estratégia fora realizada uma revisão bibliográfica que nos permitiu a 

construção da primeira parte deste relatório, parte esta que serviu para situar o 

objeto no cenário mais amplo em que se insere, bem como para destacar 

determinadas categorias teóricas utilizadas nas análises. Esta revisão permitiu ainda 

uma breve reconstrução histórica sobre a formação de administradores públicos no 

Brasil. A segunda estratégia foi a análise dos documentos de interesse: o texto e 
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dados do Programa Nacional de Formação em Administração Pública e a análise do 

Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Gestão Pública. 

A terceira estratégia utilizada apoiou-se em dados levantados, em um 

primeiro momento, o perfil de egressos do Curso e de suas percepções sobre o 

mesmo. Estes dados foram levantados por meio de aplicação de um questionário 

com questões abertas e fechadas e que foi aplicado online a uma amostra de trinta e 

três egressos. Complementarmente, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, 

de modo presencial, com 04 (quatro) egressos do curso. 

Como dito acima, em um primeiro momento, utilizamos dados coletados 

junto a uma amostra de egressos.  Este procedimento objetivou identificar o perfil e a 

percepção destes egressos.  

Os primeiros dados foram coletados por meio de um questionário aplicado a 

uma amostragem dos egressos. Foram enviados 116 (cento e dezesseis) 

formulários, obtendo-se a resposta de 33 (trinta e três) pessoas.   

Nesse primeiro contato com o campo, utilizamos um questionário eletrônico 

com o apoio da rede de Internet proporcionado pela ferramenta Google docs de 

envio de formulários. Esta ferramenta permitiu aos pesquisados acessarem 

diretamente por meio de links enviados por e-mail o questionário. Eles podiam 

também respondê-lo na própria página do correio eletrônico. O uso dessa 

ferramenta deu-se em função do difícil acesso aos sujeitos distribuídos em cinco 

municípios do Estado de Pernambuco. Constitui também estratégia para buscar 

garantir um maior número de pessoas pesquisadas. 

Acrescente-se ainda que tal ferramenta possibilitou a coleta de dados de 

estudantes egressos de todos os polos municipais, o que não poderia acontecer de 

modo presencial, em face  dos limites de uma pesquisa de Mestrado. A amostragem 

dos alunos pesquisados por município ficou distribuída da seguinte forma: 

Quadro 2 - Quantitativo de alunos pesquisado por município 

POLO DE  
APOIO MUNICIPAL 

QUANTITATIVO  
DE ALUNOS PESQUISADOS 

 Ipojuca  12 (doze) alunos 

 Palmares  01 (um) aluno 

 Pesqueira  11 (onze) alunos 

 Santa Cruz do Capibaribe  07 (sete) alunos 

 Surubim  02 (dois) alunos 
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Em relação às entrevistas presenciais, estas foram realizadas com 04 

(quatro) egressos do Curso de Especialização em Gestão Pública ligados ao polo24 

do município de Ipojuca. O curso pesquisado abrangia 5 (cinco) polos municipais no 

Estado de Pernambuco (Ipojuca, Surubim, Santa Cruz do Capibaribe, Palmares e 

Pesqueira). Nessa estratégia de coleta de dados, diferentemente do primeiro 

levantamento, a escolha dos sujeitos obedeceu a critérios que visavam apreender as 

percepções de egressos vinculados a instituições das distintas esferas 

administrativas, conforme demonstramos abaixo: 

a) Sujeito pertencente a uma instituição Federal; 

b) Sujeito pertencente a uma instituição pública Estadual; 

c) Sujeito pertencente a uma instituição pública Municipal; 

O tratamento e a análise dos documentos, das questões abertas do 

questionário e das entrevistas foram realizados por meio de análise de conteúdo, a 

partir, principalmente, das orientações de Bardin (1979) que a define como sendo: 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (Bardin, 1979, p.42. grifos nosso). 

 

A noção de ―inferência‖ delimita o espaço dedutivo do que se pode extrair 

das comunicações, as quais podem partir da própria informação contida nas 

mensagens ou de outras premissas apresentadas na comunicação, 

independentemente do canal utilizado, ―em ambas as situações a informação surge 

da apreciação objetiva da mensagem‖ (TRIVINOS, 1987). No dizer de Bardin (1979), 

o trabalho do analista por esse método: 

 

[...] é como o de um arqueólogo. Trabalha com vestígios: os ―documentos‖ 
que pode descobrir ou suscitar. Mas os vestígios são a manifestação de 
estados, de dados e de fenômenos. Há qualquer coisa para descobrir por e 
graças a ele [...]. O analista tira partido do tratamento das mensagens que 
manipula, para inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos sobre o 
emissor da mensagem ou sobre seu meio [...]. Tal como um detetive, o 
analista trabalha com índices cuidadosamente postos em evidência por 
procedimentos mais ou menos complexos. Se a descrição (a enumeração 
das características do texto, resumida após tratamento) é a primeira etapa 
necessária e se a interpretação (a significação concedida a estas 
características) é a última fase, a inferência é o procedimento intermediário, 

                                            
24

 Os polos são unidades localizadas em determinado município que atende a um conjunto de cidades 
circunvizinhas. Iremos detalhar a estrutura do curso mais adiante. 
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que vem permitir a passagem, explícita e controlada, de uma a outra. (p. 38, 
com adaptações). 

 
Tendo por ponto de partida a mensagem e como intenção a produção de 

deduções, ou seja, a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção ou de recepção (BARDIN, 1979) dessas mensagens entre a fonte 

emissora e receptora, a análise de conteúdo permite ao pesquisador fazer 

inferências (deduções/interpretações) sobre qualquer um dos elementos de 

comunicação. A ilustração abaixo identifica as principais características definidoras 

da Análise de Conteúdo. 

 
Figura 2 - Características definidoras da Análise de Conteúdo 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Franco (2008). 

 

De acordo com Franco (2008), a representação acima pode ser resumida da 

seguinte forma: Quem diz o que, a quem, como e com que efeito e por quê? 

Desse modo, cada uma dessas questões pode ser considerada, em termos de uma 

pesquisa planejada, para três diferentes propósitos. O Investigador pode e, muitas 

vezes deve: analisar mensagens a fim de produzir inferências sobre:  

1. As características do texto;  

2. As causas e/ou antecedentes das mensagens;  

3. E os efeitos da comunicação. 
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Nesse estudo optamos por utilizar como modalidade a análise categorial 

temática a qual, de acordo com Minayo (2006, p. 316), consiste em "descobrir os 

núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou frequência 

signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado", utilizando-a de forma 

mais interpretativa, em lugar de realizar inferências estatísticas. A análise categorial 

temática funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em 

categorias segundo reagrupamentos analógicos (BARDIN, 2009. 

Nesse sentido, tendo por base a organização proposta por Bardin (1979), 

acrescido das características propostas por Franco (2008), Minayo (2006) e Trivinos, 

(1987), sugerimos uma organização das etapas para a análise de conteúdo, 

deixando claro que as finalidades e os atos constituídos, conforme poderemos 

observar no quadro - 3, não se apresentaram de maneira estanque, linear, e, sim, 

como um roteiro didático para o tratamento dos dados. É importante, desde já, 

termos em mente que essa organização passou por entrelaçamentos e, por vezes, 

idas e vindas na análise dos dados. Seguindo Bardin, consideramos na análise as 

três diferentes etapas básicas que ele destaca no trabalho da análise de conteúdo: 

1. A pré-análise; 2. A descrição analítica ou exploração do material; 3. A 

interpretação inferencial ou tratamento dos resultados. 

Quadro 3 - Organização das etapas da Análise de Conteúdo 

ETAPAS FINALIDADES ATOS 
(1ª) Pré-análise  Organização do material 

1. Escolha dos documentos; 

2. Retomada das hipóteses sobre determinado 

apoio teórico e dos objetivos iniciais; 

3. Elaboração de indicadores para análise. 

- Definição das Unidades de Registro; 

- Definição das Unidades de Contexto. 

 Leitura “Flutuante”; 

 Constituição do Corpus; 

 Formulação e/ou reformulação das 
hipóteses e dos objetivos. 

(2ª) Descrição 

Analítica 

 Aprofundamento do estudo do Corpus 
1. Orientado pelas hipóteses e pelo referencial 

teórico. 

 Categorização 
1. Busca pelas expressões ou palavras significativas 

(redução do texto) em função das quais o 

conteúdo de uma fala será organizado. 

 Desmembramento do texto em: 
1. Unidades: Categorias  

2.Inventário: Isolamento dos elementos; 

 Reagrupamento por categorias para 
análise posterior 
1. Classificação: organização das 

mensagens a partir dos elementos 

repartidos. 

(3ª)  Interpretação 

   Inferencial 

 Interpretação dos dados brutos (falantes); 

 Estabelecimento de quadros de resultados, 
pondo em relevo as informações fornecidas 
pelas análises. 

 Realização de inferências, a partir do 
enfoque teórico utilizado, trabalhando 
com significações em lugar de 
inferências estatísticas.  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Bardin (1979) e Minayo (2006). 
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Buscando seguir essas orientações organizamos nossas análises conforme 

o quadro abaixo: 

Quadro 4 - Organização da Análise de Conteúdo 
QUESTÃO  

DE PESQUISA 
OBJETIVO DA 

PESQUISA 
ENFOQUE 
TEÓRICO 

Tendo em vista a multiplicidade de referenciais 
normativos presentes nas políticas públicas. Quais 
as orientações têm predominado no Programa 
Nacional de Formação em Administração Pública, 
tendo por foco o curso de Especialização em 
Gestão Pública? O curso de Especialização está 
sendo capaz de contemplar os objetivos propostos 
no PNAP? Nesse sentido, o que dizem os egressos 
em relação a experiência do curso?   

Analisar os referenciais 
normativos presentes no 
curso de especialização 
em Gestão Pública como 
uma das dimensões do 
Programa Nacional de 
Formação em 
Administração Pública 
(PNAP). 

O modelo analítico de 
políticas públicas: A 
análise cognitiva das 
políticas públicas 
 

 
3.2.1 - Constituição do “Corpus” da pesquisa 
 

Com base em nossa questão de pesquisa, dos objetivos propostos e da 

opção do enfoque teórico, procedeu-se a organização do ―corpus‖ documental de 

forma representativa do campo.  Estes pressupostos subsidiaram a escolha dos 

documentos, bem como, a categorização da pesquisa com base nas características 

definidoras da análise de conteúdo. 

A organização dos materiais objetivaram determinar as características 

(significações) presentes nas mensagens expressas no texto e dados do Programa 

Nacional de Formação em Administração Pública e a análise do Projeto Pedagógico 

do Curso de Especialização em Gestão Pública, bem como, determinar as 

características da fala do receptor da mensagem quanto ao seu entendimento em 

relação ao curso, dados esses, coletados por meio de questionário com questões 

abertas e fechada e por entrevistas semi-estruturadas. 

Definido o corpus, procedera-se a ―unitarização‖ dos dados como forma de 

definir as Unidades de Análise (UA), cujo conteúdo fora submetido posteriormente à 

classificação por meio da definição das Unidades de Contexto (UC) (parte de frases, 

segmentos, que fazem sentido por si só), extraindo-se dessa etapa as Unidades de 

Registro (UR) (elemento de significação a codificar ou classificar), a fim de darmos 

prosseguimento ao processo de codificação, ou seja, atribuição de categorias e 

isolamento das informações para análise.  

O conjunto de procedimentos que procuramos adotar, conforme descritos 

acima nortearam a análise dos nossos dados. Os resultados obtidos são 

apresentados nos capítulos seguintes.  
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CAPÍTULO 4 - ANALISANDO O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

GESTÃO PÚBLICA NO CONTEXTO DO PROGRAMA NACIONAL DE 

FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
4.1 – A formação dos quadros administrativos no Brasil 
 
 

A profissionalização dos quadros da administração pública no Brasil é um 

tema historicamente problematizado desde quando se instalou o processo de 

construção do Estado-nação. Em tempos recentes, como já referido, é a partir do 

contexto da modernização capitalista iniciada no século XX, sobretudo com base nos 

pressupostos do que Weber categorizou como racionalidade burocrática, que a 

formação profissional desta categoria passará a compor as estratégias institucionais 

para se atingir a eficiência e eficácia no trato da coisa pública, pautadas 

especialmente por meio das ―Escolas de Governo‖. 

Pacheco (2000, p. 36), define as ―Escolas de Governo‖ como instituições 

destinadas ao desenvolvimento de funcionários públicos incluídas no aparato estatal 

central, ou fortemente financiada por recursos orçamentários públicos. Para a autora 

sua inserção no aparelho do Estado tem fortes implicações para o debate em torno 

de sua missão, finalidades e desafios. Entretanto, nos alerta que o conceito ―escola 

de governo‖ pode assumir várias acepções, e que vem sendo utilizado, 

indistintamente, tanto em referência a entidades públicas como a entidades privadas 

destinadas à formação de quadros e capacitação de funcionários.  

Esta mesma autora sublinha que tais instituições expressam a filosofia de 

ação e, portanto, a ideologia no qual se apóiam os governos a que estão vinculadas, 

o que se reflete na formação dos profissionais de que se ocupam, sendo, neste 

contexto, bastante fortes as influências do poder central. 

Um marco deste tipo de instituição no Brasil, como já referimos, foi o 

surgimento, durante a administração do governo Vargas, do Departamento 

Administrativo do Serviço Público – DASP, previsto já na Constituição do Estado 

Novo de 1937, e criado pelo Decreto-Lei nº 579, de 30 de junho de 1938. Vinculado 

à Presidência da República, entre outras atribuições, além da formação e 

capacitação de pessoal, o departamento servia de assessoramento e canal direto do 
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presidente para as questões que envolviam o próprio planejamento administrativo do 

Estado, conforme nos mostram Bittencourt e Zouain (2010), 

 

Esse (departamento) determinaria, do ponto de vista da economia e da 
eficiência, as modificações a serem feitas; elaboraria anualmente, de acordo 
com as instruções do Presidente da República, a proposta orçamentária 
federal; e fiscalizaria sua execução. O decreto-lei de criação do DASP 
estabeleceu ainda 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. (BITTENCOURT e 
ZOUAIN, 2010, p. 80). 

 

Outras instituições se seguiram ao longo do século XX, como a Fundação 

Centro de Formação do Servidor Público – FUNCEP criada em 1980 e da Secretaria 

de Administração Pública – SEDASP, em 1986. É a FUNCEP a primeira 

denominação que recebe a Fundação Escola Nacional de Administração Pública – 

ENAP, que assim passou a ser chamada pela lei 8.140, promulgada em 28 de 

dezembro de 1990, no período do governo do presidente Collor. Por meio desta lei, 

além da mudança de nome, o antigo Centro também foi reformulado. Vale lembrar 

que a ENAP veio atender ao que preconiza o parágrafo 2º do artigo 39 da 

Constituição Federal promulgada em 1988. Nele está determinado que a União, os 

Estados e o Distrito Federal devem manter ―Escolas de Governo‖ para formação e 

aperfeiçoamento dos servidores públicos (BRASIL, 1988). Dentre outras coisas, a lei 

8.140 determina, em seu artigo dois, que: 

 

A Enap terá como finalidade básica promover, elaborar e executar os 
programas de capacitação de recursos humanos para a Administração 
Pública Federal, visando ao desenvolvimento e à aplicação de tecnologias 
de gestão que aumentem a eficácia e a qualidade permanente dos serviços 
prestados pelo Estado aos cidadãos. [Cabe-lhe...] ainda a coordenação e 
supervisão dos programas de capacitação gerencial de pessoal civil 
executado pelos demais centros de formação da Administração Pública 
Federal (BRASIL, 1990). 

 

O artigo três determina que a Escola possa contratar docentes, 

pesquisadores e consultores técnicos para suprir necessidade de quadros para 

atuarem em programação e em projetos de natureza especial, ―que não possam ser 

desenvolvidos pelos servidores de seu quadro permanente‖ (BRASIL, 1990). 

Mais uma vez, é importante notarmos que essas instituições governamentais 

espelham a tipologia de Estado e o projeto de sociedade prevalecente, que lhes 
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fornecem seus referenciais normativos. Deste modo, quando Vargas cria durante o 

Estado Novo uma instituição para melhorar a eficiência e a administração dos 

recursos do Estado, ao mesmo tempo, esta instituição teve como objetivo difundir 

uma nova mentalidade organizacional, de acordo com os referenciais político-

ideológicos do regime em questão e do projeto da modernização capitalista então 

em curso. 

Esse entendimento se faz importante para compreendermos as 

reformulações pelas quais passaram a Escola, no contexto dos anos 1990, período 

este que coincide com o início das reformas orientadas pela ótica do neoliberalismo, 

cujo marco inicial é o governo Collor. O discurso governamental, a partir de então, 

apregoará o enxugamento da máquina administrativa do Estado, bem como, a 

passagem para uma perspectiva de administração gerencial, proclamada como a 

forma de proporcionar o fortalecimento institucional para que se possa alcançar o 

desenvolvimento. Isto, implicando na necessidade de captação, formação e 

desenvolvimento de pessoas com o perfil profissional aderente aos objetivos dos 

programas e ao novo modo de organização da máquina governamental (MARINI, 

2005).  

A expressão da formação de quadros na perspectiva da administração 

gerencial é encontrada no pensamento de Pacheco (2002) e no de Bittencourt e 

Zouain (2010), conforme se observa nas citações abaixo: 

 

Num país organizado segundo o paradigma da administração gerencial, cuja 
gestão visa a resultados e ao atendimento satisfatório ao cidadão, o 
crescimento sem precedentes do capital humano vem exigindo, dos órgãos 
públicos, o reaparelhamento urgente de seu quadro de pessoal – em níveis 
operacional, técnico e administrativo - apto para uma atuação motivada, 

ética, confiante, criativa e eficiente (BITTENCOURT e ZOUAIN, 2010, p. 

80). 
 
Este é o foco para a atuação das escolas de governo no contexto atual: 
ajudar a produzir as mudanças desejadas no setor público, preparando 
dirigentes e servidores para a nova gestão. Um novo ―timings‖ se impõe às 
escolas de governo: não se trata mais de apenas formar futuros quadros, 
mas de apoiar os atuais quadros dirigentes e técnicos para os novos 
desafios do setor público. O desenvolvimento gerencial deve ocupar parte 
central nas atividades dessas escolas, e deve merecer a atenção daquelas 
instituições especializadas em políticas setoriais — saúde, política exterior, 
finanças etc., pois a ética de resultados, aliada à ética da virtude e da moral, 
vem revolucionando todas as atividades no setor público, tanto as gerenciais 

como as atividades técnicas. (PACHECO, 2002, p.76). 
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Perspectiva também encontrada em outros países. Como exemplos, 

podemos referir à criação da ENA na França e as Escolas de Administração 

americanas que, aliás, serviram de inspiração para as nossas escolas de governo. 

Nestes países, as escolas tinham como intuito especificamente ―doutrinar‖ os 

quadros administrativos para o desempenho das funções públicas, de acordo com a 

tipologia de Estado então vigente, ou que se queria implantar, e com o momento 

histórico então vivido.   

Criada na França em 1945, A École Nationale d'Administration – ENA tinha 

como desígnio modernizar a estrutura administrativa e criar uma elite identificada 

com o Estado francês e com o novo projeto de sociedade que estava se implantando 

a partir do pós-guerra. Para tanto, dentre as preocupações, estava à busca de uma 

formação genérica para o trato das questões atinentes ao Estado. Seu objetivo era 

uniformizar uma formação de alto nível para seus servidores, os quais poderiam ser 

empregados em qualquer área de atuação governamental.  

Sobre o processo de formação proposto por essa escola, Bittencourt e 

Zouain (2010), esclarecem que: 

 

Seus cursos de formação são voltados às clientelas tanto interna - isto é, 
composta de indivíduos que já estejam em exercício de função pública - 
como externa, integrada por aqueles que se encontram fora da máquina 
burocrática. O currículo do curso de formação dedica grande importância ao 
estágio, que ocupa os alunos por todo o primeiro ano do curso: seis meses 
em instituições públicas e seis meses em empresas privadas. Na primeira 
fase do estágio, 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 (p.81). 

 

Pacheco (2000) nos informa que o modelo e os princípios seguidos pela 

ENA influenciaram fortemente a implantação no Brasil da Escola Nacional de 

Administração Pública – ENAP. A influência, na visão da autora, teve por base um 

relatório de 1982 (Relatório Rouanet), que estudou o modelo francês e alemão. É 

importante lembrar que quando da criação da escola francesa, este país passava 

por um momento de reestruturação da sociedade e da administração estatal 

suscitada pela necessidade de reconstruções no pós-guerra.  
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No caso brasileiro, a Secretaria de Administração Pública – SEDASP, que se 

origina da reorganização do antigo DASP em 1986, surge no processo de afirmação 

da redemocratização política que vai culminar com os registros da necessidade do 

tipo de formação aqui em debate na constituição promulgada em 1988. Antes, a 

Fundação Centro de Formação do Servidor Público – FUNCEP nasce no contexto da 

débâcle do regime autoritário em1980, durante o governo do General Figueiredo. A 

ENAP, por seu turno, se configurará em harmonia com o momento histórico que vivia 

o Brasil nos anos 1990, quando a crise que vinha assolando o país e o mundo 

capitalista em geral, vai tentar ser superada, dentre outras maneiras, por meio da 

reforma administrativa do Estado, segundo orientações de cunho neoliberal.   

No Brasil, a incipiente criação da ENAP em 1980, é possível que tenha sido 

uma das inúmeras estratégias para que o regime autoritário pudesse recompor suas 

bases de legitimidade, profundamente abaladas no governo Figueiredo, o último 

deste período. Quando da volta à normalidade democrática, as questões das 

estruturas governamentais passaram amplamente a ser discutidas, em razão das 

características, autoritárias, clientelísticas e patrimonialistas que marcaram a 

administração pública brasileira nos governos anteriores.  

Dentre outros institutos de formação e capacitação podemos destacar ainda 

no Brasil, a Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, 

instituição privada e uma das pioneiras na formação de administradores públicos no 

Brasil, hoje de caráter multidisciplinar; do Instituto Rio Branco, responsável pela 

seleção e treinamento dos diplomatas brasileiros, bem como, da Escola de 

Administração Fazendária – ESAF e da Escola Nacional da Magistratura atuando 

nas formações do campo fazendário e da justiça, respectivamente. 

 
4.2 - O Curso de Especialização no Contexto do Programa Nacional de 

Formação em Administração Pública 

 
O Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP) surge 

em 2009, período em que outra coalizão política governava o Brasil e, em vários 

aspectos, diferenciava-se das orientações neoliberais que havia marcado as 

políticas públicas dos governos anteriores. Estes governos, que conceberam e 

implantaram a reforma administrativa do Estado, realizaram um conjunto de ações 

que deixava para o mercado a oferta do que deveriam ser os serviços públicos. 
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Exemplos, conforme já discutido, constituem a privatização de várias empresas 

públicas, a diminuição da oferta de vagas nas instituições federais de ensino 

superior, o privilegiamento de um padrão de política social focalizada no lugar do 

padrão de acesso a todos, e a diminuição das instituições do Estado, com o 

incentivo à demissão voluntária de servidores públicos.  

O grupo que estava no poder, em 2009, quando da concepção e 

implementação do PNAP, procurou recompor a máquina governamental por meio de 

reestruturação de instituições que tinham sido extintas, como também através da 

abertura de concursos públicos para distintas carreiras do Estado. Além do que, 

ampliou os anos de oferta do ensino público obrigatório, as vagas para o ensino 

superior, dentre outras políticas de governo. A própria oferta de cursos para os 

servidores por meio de instituições públicas, como é o caso do curso que estamos 

focalizando, também exemplifica as novas diretrizes que a coalizão procurava 

assumir. No entanto, vamos observar vários elementos dos governos anteriores que 

continuaram a integrar o novo projeto de sociedade. Dentre estes elementos 

encontram-se os ideários do chamado gerencialismo, ou de uma new public 

manegement que, em certa medida, se fortaleciam, mesmo com uma nova 

roupagem, nas proposições para a gestão pública. 

Dentro desse processo de reorganização do Estado, o curso de 

Especialização em Gestão Pública coloca como justificativa da política pública em 

questão, a capacitação de gestores, sobretudo municipais e estaduais, como forma 

de proporcionar uma melhoria nas atividades típicas do Estado, neste sentido, tanto 

no plano organizacional quanto no plano de atendimento ao cidadão o Projeto 

Pedagógico do curso (PP/2009) elenca que: 

 

[...] tanto no desenho de nova estrutura organizacional quanto na gestão dos 
processos/atividades, União, estados e municípios necessitam de 
profissionais capacitados em gestão. Na União, essa tarefa já se acha mais 
bem desenvolvida, com a (re) estruturação e (re) valorização de diversas 
carreiras típicas de Estado (planejamento, fiscalização tributária, auditoria 
etc.). No âmbito estadual e municipal, muito trabalho ainda precisa ser feito 
para que esses níveis de governo possam exercer, satisfatoriamente, seus 
papéis constitucionais. (p. 7). 

 

Desse modo, os cursos do Programa PNAP, têm como objetivo oportunizar a 

cidadãos, a estados e prefeituras de todo o Brasil processos de capacitação e 

qualificação para o exercício de uma administração pública profissional (PP, 2009). 



91 

Conforme já discutido o Programa PNAP é instituído no ano de 2009, no 

contexto educacional, esse período é marcado também pelas tentativas de 

expansão do ensino superior, dentre outras formas, por meio da modalidade 

Educação a Distancia. Sua divulgação se deu por meio do Edital n° 01, de 27 de 

abril de 2009, que tornou pública a seleção de oferta dos cursos. O PNAP desde o 

seu início teve grande aceitação. Apenas três estados não aderiram a este, quais 

sejam: Acre, Amapá e Roraima, conforme ilustra a Figura - 3 e detalha a Tabela – 4, 

expostas a seguir: 

 

Figura 3 - Mapa PNAP: Instituições aderentes por Estado no ano de 2009 
Fonte: Elaborada pelo autor

25
. 

 
De abrangência nacional, no seu primeiro ano de implementação o PNAP 

esteve presente em quase 90% dos Estados brasileiros, contemplando 366 (Tabela 

                                            
25

 Resultado Final das propostas referente ao Processo Seletivo de adesão ao Programa Nacional de 
Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, Edital nº 
01 de 27 de abril de 2009 – CAPES. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/educacao-a-
distancia/pnap>. Acesso em 15 Janeiro de 2013. 
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– 6) municípios e distribuídos em 47 Instituições Públicas de Ensino Superior (IPE’s), 

(Tabela - 4).  

 
Tabela 4 - Distribuição dos cursos do PNAP por Estados/IPES aderentes/200926 

ESTADO INSTITUIÇÃO QTD 
ACRE NENHUMA INSTITUIÇÃO ADERENTE 00 
AMAPÁ NENHUMA INSTITUIÇÃO ADERENTE 00 
RORAIMA NENHUMA INSTITUIÇÃO ADERENTE 00 
SERGIPE UFS 01 
TOCANTINS UFT 01 
RONDÔNIA UNIR 01 
RIO G. DO NORTE UFRN 01 
GOIAS UEG 01 
DISTRITO FEDERAL UNB 01 
AMAZONAS UFAM 01 
BAHIA UNEB 01 
PARÁ UFPA 01 
PIAUI UESPI UFPI 02 
RIO DE JANEIRO UFF UNIRIO 02 
RIO G. DO SUL UFRGS UFSM 02 
SANTA CATARINA IF-SC UFSC 02 
SÃO PAULO UNESP UNIFESP 02 
ALAGOAS IF-AL UFAL 02 
CEARÁ UECE UFC 02 
ESPÍRITO SANTO IF-ES UFES 02 
MARANHÃO UEMA UFMA 02 
MATO GROSSO UFMT UNEMAT 02 
MATO G. SUL UEMS UFMS 02 
PARAÍBA UEPB UFPB 02 
PERNAMBUCO IF-PE UFRPE UPE 03 
PARANÁ UEM UEPG UFPR UNICENTRO UTFPR 05 
MINAS GERAIS UFJF UFLA UNIMONTES UFSJ UFU UFOP 06 

TOTAL DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR 47 
Fonte: Tabela construída a partir de dados retirados do relatório sobre o Resultado Final do edital n° 
01/PNAP/2009 (elaborada pelo autor). 

 

Ao todo essas 47 instituições ofereceram em sua primeira oferta mais de 900 

cursos dentro do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, 

conforme podemos observar na Tabela - 5. É importante relembramos que o PNAP é 

composto pelos Cursos de Bacharelado em Administração Pública, Especialização 

em Gestão Pública Municipal, Especialização em Gestão Pública em Saúde e, 

                                            
26

 Inclui os cursos de Bacharelado em administração pública, Especialização em Gestão Pública em 
Saúde, Especialização em Gestão Pública Municipal e Especialização em Gestão Pública, uma 
mesma instituição pode oferecer mais de um curso do PNAP ou apenas um, os dados são relativos 
às IPES que possuem sua matriz no Estado. 
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Especialização em Gestão Pública, esse último objeto desta dissertação o qual, 

conforme pode ser observado (Tabela - 5), superou a marca de 200 cursos em todo 

o Brasil no ano de sua implementação. 

Uma observação importante se faz necessário nesse ponto para um melhor 

entendimento dos dados trabalhados. Esclarecemos que um mesmo município pode 

oferecer mais de um curso do Programa, tal informação se mostrará relevante 

quando da comparação dos dados.  

 
Tabela 5 - Distribuição analítica PNAP - Quantitativo por cursos 
ESTADO ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 

MUNICIPAL 
GESTÃO 
SAÚDE 

GESTÃO 
PÚBLICA 

ACRE 01 00 00 01 
ALAGOAS 09 07 02 02 
AMAZONAS 06 06 06 06 
BAHIA 13 10 10 10 
CEARÁ 16 05 07 05 
DISTRITO FEDERAL 03 00 02 02 
ESPÍRITO SANTO 51 00 00 00 
GOIAS 05 05 04 04 
MARANHÃO 26 27 27 27 
MATO GROSSO 14 07 17 16 
MATO GROSSOS SUL 07 11 07 01 
MINAS GERAIS 27 12 12 11 
PARÁ 11 05 05 05 
PARAÍBA 06 09 02 02 
PARANÁ 34 33 34 30 
PERNAMBUCO 07 05 03 10 
PIAUI 09 08 07 07 
RIO DE JANEIRO 05 12 12 06 
RIO GRANDE DO NORTE 12 12 00 12 
RIO GRANDE DO SUL 08 18 17 20 
RONDÔNIA 07 07 07 07 
SANTA CATARINA 05 01 09 16 
SÃO PAULO 11 08 19 05 
SERGIPE 01 02 02 02 
TOCANTINS 00 05 05 05 

TOTAL 294 215 216 212 
Fonte: Tabela construída a partir de dados retirados do relatório sobre o Resultado Final do edital n° 
01/PNAP/2009 (elaborada pelo autor). 

 
Sinteticamente o quantitativo de cursos do PNAP por municípios ficou 

distribuído de acordo com o constante com a Tabela - 5, uma observação importante 

também cabe nessa questão: Na Tabela - 4 estão o quantitativo de instituições 

aderentes do PNAP distribuídas por Estado. Como exemplo observa-se o Estado 

do Acre que não possui nenhuma instituição do seu Estado que oferece os cursos 

do Programa PNAP, todavia, a Universidade de Brasília (UNB), situada no Distrito 

Federal, mantém dois polos no Estado (do Acre), um na cidade de Cruzeiro do Sul e 

outro na cidade de Rio Branco, por essa razão na Tabelas - 5 e na Tabela - 6 o 
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Estado do Acre aparece com dois municípios contemplados por cursos, 

coincidentemente cada município contempla apenas um curso. Esse fato poderá ser 

constatado em relação a outras instituições, como poderemos observar na Tabela - 

7, nesta Tabela mostra-se que uma Instituição de Ensino pode oferecer cursos do 

Programa em outros Estados que não o seu de origem matriz. 

 
Tabela 6 - Distribuição do Programa PNAP por Municípios  

ESTADO MUNICÍPIOS 

ACRE 02 

ALAGOAS 09 

AMAZONAS 06 

BAHIA 19 

CEARÁ 16 

DISTRITO FEDERAL 02 

ESPÍRITO SANTO 26 

GOIAS 05 

MARANHÃO 26 

MATO GROSSO 17 

MATO GROSSO DO SUL 11 

MINAS GERAIS 34 

PARÁ 11 

PARAÍBA 10 

PARANÁ 37 

PERNAMBUCO 11 

PIAUI 11 

RIO DE JANEIRO 18 

RIO GRANDE DO NORTE 12 

RIO GRANDE DO SUL 26 

RONDÔNIA 07 

SANTA CATARINA 19 

SÃO PAULO 22 

SERGIPE 02 

TOCANTINS 07 

MUNICÍOS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA - 2009 366 

Fonte: Tabela construída a partir de dados retirados do relatório sobre o Resultado Final do edital n° 
01/PNAP/2009 (elaborada pelo autor). 
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Tabela 7 - Instituições que oferecem cursos do PNAP nos seus estados e em polos 
de apoio presencial fora do Estado. 

IPES ESTADO DE ORIGEM POLOS EM OUTROS ESTADOS 

 

IF-SC 

 

SANTA CATARINA 

 

JALES (SP) 

 

UFSC 

 

SEBERI (RS) 

TAPEJARA (RS) 

TIO HUGO (RS) 

SÃO FRANCISCO DE PAULA (RS) 

UTFPR PARANÁ CHAPECÓ (SC) 

 

UNIRIO 

 

RIO DE JANEIRO 

 

ARARAS (SP) 

CUBATÃO (SP) 

EMBU DAS ARTES (SP) 

FRANCA (SP) 

PORTO FELIZ (SP) 

VOTORANTIN (SP) 

UFOP  

 

UFSJ 

 

 UFU 

 

MINAS GERAIS 

 

 

MATA DE SÃO JOÃO (BA) 

 

BÁLSAMO (SP) 

ITAPEVI (SP) 

JANDIRA (SP) 

 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 

ALTAMIRA (SP) 

 

 

FRANCA (SP) 

SERRANA (SP) 

VOTORANTIM (SP) 

 

 

IGARAPAVA (SP) 

VOTUPORANGA (SP) 

UNB DISTRITO FEDERAL CRUZEIRO DO SUL (AC) 

RIO BRANCO (AC) 

BARRETOS (SP) 

Fonte: Tabela construída a partir de dados retirados do relatório sobre o Resultado Final do edital n° 
01/PNAP/2009 (elaborada pelo autor). 

 
No ano de 2012, por meio do Edital nº 19/2012-PNAP, fora realizada a 

segunda chamada para seleção de propostas de instituições públicas de ensino 

superior, integrante do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), para adesão 
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e/ou expansão de curso(s), do Programa PNAP. Desta feita, além dos Estados já 

contemplados, houve a adesão do Estado do Amapá (Quadro – 5). Nesse processo 

19 novas instituições aderiram ao Programa, totalizando com isso somadas as 

primeiras e segundas ofertas 66 Instituições Públicas de Ensino Superior 

participantes do PNAP. 

 
Quadro 5 - Resultado final PNAP – Edital 19/2012 

IPES CURSO UF 

ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 
PÚBLICA 

GESTÃO 
MUNICIPAL 

GESTÃO 
SAÚDE 

FURG   X  RS 

IFAM  X   AM 

IFPB X X   PB 

IFRN X    RN 

UEL  X   PR 

UEMG X  X  MG 

UESC  X X X BA 

UFBA X  X  BA 

UFG X X   GO 

UFGD X X X X MS 

UFSCAR  X   MG 

UFV  X X  MG 

UFVJM  X X  MG 

UNIFAL
27

    X  MG 

UNIFAP X   X AP 

UNILAB X X X X CE 

UNITINS X    TO 

UNIVASF
28

 X X X X PE 

UNILAB X X X X BA 

Fonte: Resultado final edital n° 19/PNAP/2012 (elaborado pelo autor)
29

. 
 

Um das novidades nessa seleção foi a entrada da Universidade da 

Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), outro dado a ser destacado é a 

expansão dos cursos no interior pernambucano através da adesão da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) que ofertou os cursos do Programa 

nas cidades de Ouricuri, Petrolina, Salgueiro e Trindade. 

 
 
 

                                            
27

 Cursos ofertados também no Estado de São Paulo. 
28

 Cursos ofertados também no Estado da Bahia. 
29

 Resultado Final das propostas referente ao Processo Seletivo de adesão e/ou adesão ao Programa 
Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil, Edital nº 19/2012. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/pnap>. 
Acesso em 15 Janeiro de 2013. 

http://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/pnap
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4.3 - Descrevendo o Curso de Especialização em Gestão Pública 
 
O curso de Especialização em Gestão Pública em funcionamento no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, foi 

concebido por meio da Portaria n° 833/2009 – GR, de 30 de setembro de 2009. 

Com a primeira turma iniciada em meados de março de 2010 e, conclusão em 

Agosto de 2011, principiou suas atividades com 200 (duzentos) alunos distribuídos 

em 05 (cinco) polos de apoio presencial, abrangendo os municípios pernambucanos 

de Surubim, Pesqueira, Ipojuca, Santa Cruz do Capibaribe e Palmares. 

O Projeto Pedagógico do Curso (PP, 2009, p.49) apresenta a estrutura do 

curso, no que diz respeito ao conjunto de atores que dele participam e das 

instituições com ele envolvidas, conforme demonstrado no Quadro abaixo: 

 
Quadro 6 – Estrutura do Curso de Especialização 
Estudante/Cursista Aluno matriculado no curso e que irá estudar ―a distância‖; 

Professores autores Responsáveis pela produção dos Textos de Apoio 

Professores 

especialistas/formador 

Responsáveis pela oferta de determinada disciplina no 

curso 

Tutores/Orientadores Bacharéis em Administração e nas áreas dos Módulos 

Específicos, com titulação mínima de Mestrado, com a 

função de acompanhar, apoiar e avaliar os cursistas em sua 

caminhada. Podem ser os próprios professores do curso, ou 

o professor ―especialista‖, responsável pela oferta da 

disciplina formar uma equipe de orientadores, sob sua 

supervisão 

Núcleo/Centro/Secretaria  Em que atua a equipe pedagógica do curso, composta por 

professores e técnicos de diferentes áreas do 

conhecimento, responsável pela gestão do projeto 

pedagógico do curso e/ou da modalidade. 

Polos de Apoio Presencial Local onde se oferece ao cursista estrutura de apoio ao 

desenvolvimento de suas atividades no curso. 

 
Na prática a mediação pedagógica entre os alunos/cursistas da 

especialização é baseada na interação entre três categorias de professores: 

1. Professores Formadores; 

2. Professores Tutores-Virtual; 

3. Professores Tutores- Presenciais.  



98 

Sobre essa última organização, Silva30 (2010) estabelece, dentre outras 

orientações, as seguintes atribuições docentes (Quadro - 7): 

Quadro 7 – Mediadores pedagógicos do Curso 

Professor 

Formador 

 Planejar e organizar a sala virtual; 

 Elaborar e planejar como será trabalhado o conteúdo do componente 

curricular;  

 Direcionar as leituras obrigatórias; 

 Provocar discussões nos fóruns sobre vários temas; 

 Acompanhar e monitorar o percurso individual de aprendizagem dos 

alunos; 

 Criar contextos favoráveis à aprendizagem; 

 Participar dos encontros presenciais. 

Tutor Virtual 

ou 

Tutor EaD 

 Ser agente promotor, incentivador, mediador e interacionista das 

situações didáticas em EaD; 

 Responder, socializar e interagir com os alunos sobre temas e 

assuntos abordados nos fóruns; 

 Acompanhar e monitorar o percurso individual de aprendizagem dos 

alunos; 

 Desenvolver trabalhos de orientação junto aos alunos e auxiliá-los 

para superar as dificuldades; 

 Responder as mensagens e dúvidas dos alunos; 

 Identificar as necessidades dos alunos e propor encaminhamentos 

junto ao professor formador. 

Tutor 

Presencial 

 Interagir com os estudantes, esclarecendo dúvidas em relação ao uso 

das tecnologias e mídias utilizadas para o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas (material impresso, vídeos, animações, dentre 

outros), orientando, supervisionando e controlando o uso dos 

equipamentos eletrônicos do Polo. 

 Manter regularidade de acesso ao AVA, dando retorno às solicitações 

do cursista no prazo máximo de 24 horas. 

 Orientar os alunos, por meio da utilização de ferramentas, meios e 

métodos de busca de materiais didáticos complementares (livros, 

periódicos, artigos, dissertações, teses, dentre outros) de modo a 

auxiliá-los no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas; 

                                            
30

 SILVA, Maria das Graças Costa Nery da. Especialização em Gestão Pública. Metodologia do 
Estudo a Distância. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Recife-PE, 
2010. 
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O curso foi organizado em dois módulos pedagógicos, o básico e o módulo 

específico. O primeiro módulo, estabelecido por sete disciplinas de 30 horas-aulas 

tinha como intuito ―propiciar ao estudante uma tomada de consciência sobre a atual 

política do governo, situando-o na passagem que vem se dando, ao longo destes 

últimos anos, de um Estado Gerencial para um Estado Necessário, ―esse referencial 

permitirá ao aluno compreender melhor, ao longo do Módulo Específico, as 

diferentes ações e programas implementados pela atual administração pública‖ (PP, 

2009, p. 20). O módulo fora composto das seguintes disciplinas: 

1. Estado, governo e mercado; 

2. O Público e o Privado na Gestão Pública; 

3. Desenvolvimento e Mudanças no Estado brasileiro; 

4. Políticas Públicas; 

5. Planejamento Estratégico Governamental; 

6. O Estado e os problemas contemporâneos; 

7. Indicadores sócio-econômicos na Gestão Pública. 

O conteúdo manifesto no objetivo dessa ementa modular coloca como 

alcançe, situar a reflexão discente para a mudança da organização administrativa do 

Estado brasileiro ―de um Estado Gerencial para um Estado Necessário‖ (PP, 

2009, p.20 e PP, 2012, p.26) 

Percebeu-se aqui uma incoerência no discurso político-pedagógico do 

Programa. Ao longo da análise desse documento fica clara a percepção ideológica 

do conteúdo orientada sob a lógica de organização gerencial das atividades 

públicas, nesse sentido, a expressão utilizada denotaria a incapacidade do Estado 

Gerencial em atender as demandas sociais? A leitura manifesta do conteúdo dos 

objetivos propostos por essa categoria de análise (Quadro - 8), nos mostra que tal 

programa pedagógico tem como intuito  propiciar a reflexão discente a respeito das 

relações que envolve Estado e Sociedade. 
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Quadro 8 - Objetivos das ementas do curso: Módulo Básico 
DISCIPLINAS OBJETIVO 

Estado Governo e 
Mercado 

―enfocar as complexas relações entre Estado, governo e mercado nas sociedades 
capitalistas contemporâneas. Partindo das duas matrizes teóricas que explicam as 
relações entre Estado e sociedade no sistema capitalista – a liberal e a marxista – a 
disciplina analisa criticamente as diversas interpretações concorrentes e/ou sucessivas 
sobre as sempre tensas e dinâmicas relações entre Estado, governo e mercado‖. 

O Público e o 
Privado na 

Gestão Pública 

―tem por objetivo delimitar com clareza para o aluno as diferenças entre a esfera privada, 
que é âmbito de atuação por excelência do administrador de empresas, e a esfera 
pública, na qual se situa a Administração pública e age o gestor público‖. 

Desenvolvimento 
e mudanças no 

Estado Brasileiro 

―tem por objeto levar o aluno a compreender como o Estado e a sociedade foram se 
modificando e desenvolvendo no Brasil, a partir da Primeira República, até chegar à 
conformação  em que se encontram atualmente‖. 

Políticas Públicas ―A disciplina apresenta esses dois enfoques do estudo das Políticas Públicas, mostrando 
como se deu a sua gênese e desenvolvimento, estabelecendo suas diferenças em 
termos de objeto, metodologia, viés ideológico, e explicitando as razões que fazem com 
que o Enfoque da Análise de Políticas seja mais adequado aos propósitos da Gestão 
Pública. Seu objetivo central é capacitar o aluno a perceber as duas faces da Política 
Pública: a de planejamento aparentemente racional e neutro realizado pelo Estado 
(policy) e a de resultante de ações dos atores políticos visando à defesa dos seus 
interesses e valores (politics). Para tanto, se apóia no estudo do ciclo da política ou do 
processo de elaboração da política pública, entendido como o conjunto dos momentos de 
formulação, implementação e avaliação, através de utilização de conceitos como conflito 
aberto, encoberto e latente, não-tomada de decisão, modelo cognitivo, política 
simbólica‖. 

Planejamento 
Estratégico 

Governamental 

―Introdução ao Planejamento Estratégico. Aspectos Gerais e Históricos. O 
Desenvolvimento Planejado. Evolução do Planejamento no Brasil. Abordagem Crítica do 
Modelo Brasileiro de Planejamento Governamental. Plano Plurianual‖. 

Estado e os 
problemas 

contemporâneos 

―O objetivo desta disciplina é, a partir da análise do contexto brasileiro atual, colocar em 
destaque problemas de natureza política, social e econômica cujo equacionamento não 
poderá ocorrer sem uma ativa participação do Estado; seja por intermédio de políticas 
públicas neles focalizadas, seja através da geração de um ambiente que permita um 
processo de negociação mais adequado entre os atores com eles envolvidos. Uma 
questão a tratar é o processo que parece estar ocorrendo de crescente apropriação do 
público pelo privado. Esclarecer as características desse processo e evidenciar os 
procedimentos envolvidos, a partir da consideração desse tipo de problemas‖. 

Indicadores 
Sócio-econômicos 
na Gestão Pública 

―proporcionar ao aluno conhecimento acerca da disponibilidade, abrangência e 
potencialidade das pesquisas, fontes de dados, publicações e relatórios existentes no 
Sistema Estatístico Brasileiro, bem como da definição dos principais indicadores para 
elaboração de diagnósticos da realidade social; econômica e ambiental em diferentes 
escalas – ao nível inframunicipal, municipal, estadual e nacional – para subsidiar a 
formulação de programas públicos em diferentes áreas de atuação governamental‖. 

 
É importante lembrarmos que as ementas das disciplinas expressam as 

ideias gerais que serão trabalhadas em cada componente curricular, ao mesmo 

tempo, nortearão o caminho pelo qual será construído o conhecimento discente com 

base nos referenciais normativos do programa governamental. 

A segunda etapa do curso (módulo específico) tinha como previsão (PP, 

2009, p. 36) a composição de quatro disciplinas de 30 horas-aulas: Comportamento 

Organizacional, Cultura e Mudança Organizacional, Gestão de Redes Públicas de 

Cooperação e Gestão de Logística e, duas disciplinas de 45 horas-aulas: Plano 

Plurianual e Orçamento Público e Gestão Operacional, também perfazendo um total 

de 210 horas. 

 

 



101 

Quadro 9 - Objetivos das ementas do curso: Módulo Específico 
DISCIPLINAS OBJETIVO 
Plano Plurianual 

e orçamento 
público 

―visa dotar os alunos do curso de especialização em gestão pública com conhecimentos de 
natureza técnico-instrumental, no âmbito do funcionamento organizacional, com particular 
destaque para os instrumentos de gestão do Estado, no contexto não só do financiamento 
da capacidade governativa do plano, mas também da revisão das políticas de governo‖. 

Comportamento 
Organizacional 

―visa dotar os alunos com conhecimentos de natureza técnico-instrumental relativos à 
problemática do funcionamento organizacional, com particular destaque para os elementos 
de natureza comportamental no contexto do desenvolvimento de uma governança 
autossustentável face à valorização dos ambientes externos das organizações‖. 

Cultura e 
mudança 

organizacional 

―dotar os alunos, do curso de especialização em gestão pública, com conhecimentos de 
natureza técnicos instrumental, no âmbito da problemática do funcionamento 
organizacional, com particular destaque para os elementos da cultura e mudança 
organizacional, no contexto da implementação de uma governança que seja efetiva face à 
alternância dos projetos políticos de governos‖. 

Gestão 
Operacional 

―o que se pretende com esta disciplina, do curso de especialização em gestão pública, é 
dotar os participantes com conhecimentos de natureza técnica instrumental, no âmbito da 
problemática do funcionamento organizacional, com particular destaque para elementos 
que viabilizam a execução do plano de ação, sejam elas caracterizadas como contínuas ou 
situacionais no contexto das estruturas públicas e sociais de acompanhamento, avaliação 
e controle voltadas para: (1) a conformidade das ações realizadas, (2) e a aprendizagem 
relativamente ao Plano‖. 

Gestão de 
Redes Públicas 
de Cooperação 
em Ambientes 

Federativos 

―Dotar os estudantes com conhecimentos de natureza técnica instrumental, no âmbito da 
problemática do funcionamento organizacional de organizações prestadoras de serviço 
público, com particular destaque para elementos que viabilizam a execução do plano de 
ação, sejam elas caracterizadas como contínuas ou situacionais no contexto das 
estruturas públicas e sociais de acompanhamento, avaliação e controle voltadas para: (1) 
a conformidade das ações realizadas, (2) e a aprendizagem relativamente ao Plano‖. 

Gestão de 
Logística 

―dotar os alunos do curso de especialização em gestão pública com conhecimentos 
teóricos e práticos sobre a disciplina logística. Dentre os conhecimentos a serem 
adquiridos pelos alunos destacam-se: conceitos básicos de logístico, passando pela 
definição do seu conceito, sua estreita relação com o Marketing e com a Qualidade, por 
suas atividades primárias ou de planejamento, ou seja, a gestão do processamento do 
pedido, gestão do transporte, gestão do estoque e gestão da localização, por suas 
atividades secundárias, ou de apoio operacional, destacando a compras, a seleção de 
fornecedores e a armazenagem. Por fim serão vistos métodos quantitativos aplicados à 
logística, dentre os quais, citam-se a Programação Linear, Regressão Linear, Roteirização 
de Veículos e Localização‖. 

 
Tanto nas disciplinas do módulo básico quanto nas disciplinas do módulo 

específico as ementas do curso indicam o caráter teórico de formação em detrimento 

a formação prático-teórica necessária a formação de carreiras no serviço público. As 

disciplinas do módulo específico do curso abordam as relações teórico-instrumental 

das diferentes ações e programas implementados pela atual administração pública, 

tendo como intuito propiciar ao aluno-gestor nas típicas atividades inerentes a 

burocracia pública das organizações governamentais, no seu caráter técnico, bem 

como, em nível de relação e comportamento organizacional.  

Por fim, importa-nos atentarmos que a previsão programática para o curso 

tinha como objetivo contemplar a carga horária de 420h, conforme estabelecida no 

Projeto Pedagógico do curso no ano de 2009, tendo o curso ―duração de 15 (quinze) 

meses, incluindo cumprimento de créditos e elaboração de monografia‖ (PP, 2009, p. 

15). 
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Todavia, conforme fez público o Edital/IFPE n° 6 de 10 de fevereiro de 2010, 

a referida especialização passou a ter duração de 16 (dezesseis) meses e carga 

horária de 600 (seiscentas) horas para o cumprimento dos créditos e elaboração da 

monografia, conforme podemos observar abaixo, a partir dos dados extraídos do 

Edital n° 6, 2010, 

 

O Curso de Especialização em Gestão Pública será oferecido gratuitamente 
nos polos de apoio presencial... na forma semipresencial, tem duração de 
16 (dezesseis) meses e carga horária de 600 (seiscentas) horas que 
incluem cumprimento de créditos e elaboração de monografia [...] (p. 2). 

 

A diferença da carga horária do curso proposta em seu Projeto Pedagógico e 

o edital de seleção discente do IFPE, a nosso ver ficou estabelecida em razão do 

acréscimo de três disciplinas de 30h complementares efetuadas pelo Instituto 

Educacional, sendo elas: Informática aplicada; Metodologia científica; Metodologia 

do estudo a distância (Quadro - 10). Sendo assim, com base na carga horária 

estabelecida de 600h estabelecida pelo IFPE, infere-se que às 90h restantes seriam 

dedicadas ao Trabalho de Conclusão do Curso. 

Quadro 10 - Objetivos das ementas do curso: Disciplinas Complementares 
DISCIPLINAS OBJETIVO 

Informática 
Aplicada 

―proporcionar ao aluno um nivelamento básico quanto aos conhecimentos referentes a 
disciplina, tendo como premissa básica preparar o aluno para o entendimento da 
operacionalidade e uso da plataforma virtual utilizando o computador para esse fim‖.  

Metodologia 
Científica 

―Preparar os alunos para serem capazes de discutir os conceitos de ciência e métodos 
de pesquisa científica, através de subsídios na busca de informações científicas e na 
elaboração de trabalhos científicos‖. 

Metodologia do 
estudo a distância 

―Proporcionar o aluno uma visão de entendimento e uso da plataforma virtual através do 
ensino da disciplina Metodologia da Educação a Distância‖. 

 
Por fim, um esclarecimento importante sob essa análise merece ser 

destacado no que se refere à proposição das ementas do curso à formulação do 

conteúdo didático a ser trabalhado. Com exceção das últimas três disciplinas 

analisadas, todo o material fora formatado por uma única equipe de elaboração. 

Nesse sentido, nosso entendimento é que tal organização programática parece não 

contemplar as particularidades locais inerentes às regiões do Brasil, cujo curso de 

Especialização tem como objetivo suprir. Ao lado de outras interrogações suscitadas, 

levantamos mais uma questão: Como atender as demandas locais em detrimento de 

uma formação de caráter nacional? 

A esse respeito consideramos que apesar da notória relevância do curso 

como forma de proporcionar uma capacitação e qualificação de quadros burocráticos 
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de abrangência nacional, não se pode deixar de lado também a importância que sua 

fundamentação pode atingir em termos de compreensão dos problemas específicos 

de cada localidade ou grupos sociais, sobretudo como forma de se efetivar como um 

instrumento de elaboração de programas e implementação de políticas públicas a 

fim de solucionar/atenuar as demandas surgidas nessas localidades, a partir de uma 

melhor visualização por parte dos atores que compõem o objetivo de formação deste 

Programa governamental de qualificação profissional. 

 
4.4 - O Referencial Normativo do Projeto Pedagógico  
 

De acordo com o que já fora explicado nesta dissertação o Programa 

Nacional de Formação em Administração Pública é composto de quatro cursos, 

nesse sentido, o Projeto Pedagógico tem como orientação comum a Justificativa, os 

Objetivos e a Concepção do Programa, como forma de subsidiar um mellhor 

entendimento interpretativo, optamos por desmembrar o documento em unidades de 

análise dentro de uma perspectiva temática de registro determinada a partir da 

própria estrutura organizacional do Projeto Pedagógico do curso. 

O isolamento das unidades de registro a partir das unidades de contexto 

teve como intuito subsidiar o processo de codificação, isto é, a atribuição de 

categorias (Quadro - 11). Assim, estabeleceu-se as seguintes unidades de análise: 

Justificativa, Objetivos e Concepção do Programa. O procedimento realizado 

orientou a elaboração de indicadores, conforme ilustrado no quadro abaixo: 

 
Quadro 11- Sistematização categórica da Análise de Conteúdo PP/PNAP 

ELEMENTO CENTRAL 
PNAP: Formação de Administrados Públicos – Referenciais Normativos 

UNIDADE DE 
ANÁLISE 

CATEGORIZAÇÃO  
ANALÍTICA 

CATEGORIZAÇÃO  
EMPÍRICA 

Justificativa 

Objetivos 

Concepção 

 Lógica economicista-instrumental (LEI) 
 
 
 Lógica democrático-partipativa (LDP) 

 Redefinição do Papel do 
Estado 

 
 

 Capacitação Profissional 

- Metodologia de ensino na EaD 

 

Na análise de conteúdo do Projeto Pedagógico da Especialização em 

Gestão Pública, definimos, a priori, como categorias analíticas a utilização dos 

referenciais contidos na teoria da Lógica Economicista-instrumental e da Lógica 
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Democrático-participativa, tal entendimento serviu como forma de balizar o 

conhecimento do objeto de estudo nos seus aspectos universais, bem como, nortear 

o enfoque teórico utilizado. 

De acordo com o que foi discutido no Capítulo - 1 desta dissertação, tais 

categorizações propostas por Azevedo (2002) têm como intuito situar as ações 

estatais e suas relações com a sociedade. Assim, sob a Lógica economicista-

instrumental a orientação normativa baseia-se numa concepção política em que as 

ações estão intimamente ligadas a orientação do poder central, realizadas por meio 

de políticas desconcentradoras, do lado oposto a essa vertente analítica a Lógica 

democrático-participativa pauta suas ações nas relações entre o Estado e a 

sociedade onde se observa uma maior autonomia local, consequentemente, uma 

maior participação da comunidade na gestão. 

A análise temática realizada teve como intuito produzir inferências 

interpretativas a partir do desmembramento do texto de modo a tecermos 

considerações sobre a orientação normativa e referencial desse programa 

governamental, sobretudo, inerentes aos seus aspectos político-pedagógicos. 

O Programa Nacional de Formação em Administração Pública está baseado 

em dois aspectos para justificar a realização de seus cursos: 

1. A nova estrutura organizacional do Estado pós-constituição de 1988; 

2. A gestão dos processos e das atividades no que concernem as funções 

desempenhadas pelos servidores estatais em face das novas atribuições inerentes a 

essa mudança organizacional. 

Sobre o primeiro aspecto o texto do Projeto Pedagógico do Programa 

destaca os novos papéis assumidos por estados e municípios; a redução do papel 

do Estado; a adoção da concepção neoliberal de orientação do Estado. 

Quanto ao segundo aspecto, fortemente ligado ao primeiro, a capacitação 

profissional dos servidores do Estado é colocada como necessário face aos novos 

papéis que foram impostos a Estados e Municípios. Como exemplo, destaca as 

observâncias ao que preconiza a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) 

De acordo com o PP/2009, os municípios brasileiros estão longe da 

eficiência arrecadadora, conforme prevê a LRF. Esses dados podem ser 

visualizados na reprodução da Tabela – 8, confeccionada a partir do próprio 

documento do curso.  
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Tabela 8 - Percentual total de municípios com existência de taxas instituídas 

Brasil 
Total 

Com existência de taxas instituídas 

Taxa de 
iluminação 

Taxa de 
coleta de 

lixo 

Taxa de 
incidência 

Taxa de 
limpeza 
pública 

Taxa de 
poder de 
polícia 

Outros 
tipos de 
taxas 

100,0 70,0 49,5 3,7 42,3 55,3 43,3 

Fonte: Perfil dos Municípios Brasileiros 2006 IBGE (2006). Adaptado do Projeto Pedagógico - 2009 
Curso de Especialização em Gestão Pública. 

 
Com base nesse cenário a justificativa do curso procura mostrar que ―o 

Poder Público Municipal (e Estadual) ainda não estão preparados, do ponto de vista 

administrativo, para cumprir a legislação relacionada à arrecadação‖ imputando tal 

deficiência administrativa ―à carência de quadro de servidores preparados para 

gerenciar a máquina administrativa‖, sob essa ótica sendo necessário ―que seja 

dada oportunidade a cidadãos e a estados e prefeituras de todo o Brasil de se 

capacitarem para o exercício de uma administração pública profissional‖. 

Esses dois aspectos relacionados estão elencados no quadro a seguir 

extraídos da justificativa do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em 

Gestão Pública, da discussão proposta emergiram como categorias empíricas: 

a) Redefinição do Papel do Estado 

b) Capacitação Profissional: Metodologia de ensino na EaD 

Quadro 12 - Justificativa do Programa 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 E

M
P

ÍR
IC

A
S

 

REDEFINIÇÃO DO PAPEL DO 
ESTADO 

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

―A partir da Constituição Federal de 
1988, os estados e os municípios 
ganharam mais importância, 
assumindo diversas atividades 
antes desempenhadas pela União. 
Com a introdução de um Estado 
mais forte, porém menor, este 
reduz seu papel nacional-
desenvolvimentista, que vigorou 
por meio século (ABRUCIO e 
COUTO, 1996; PINHO e 
SANTANA, 2001). Dentro da 
concepção neoliberal, a partir de 
1990, a União passa a exercer as 
“verdadeiras” funções de 
Estado: regulação e indução. 
(PP, 2009, p.5)‖. 
 

―Com a promulgação da Lei de Responsabilidade de 
Fiscal (LRF), estados e municípios passaram a se 
preocupar mais com suas finanças, tanto do lado da 
receita quanto do lado da despesa. Dados do Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) revelam 
que a receita própria dos municípios está aquém do 
potencial de arrecadação. No que tange ao Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN, 
somente 83,7% dos municípios cobram e apenas 
67,9% o fazem com sistema informatizado. Na Região 
Nordeste a situação é preocupante: menos da metade 
dos municípios (47,6%) tem sistema de ISSQN 
informatizado... (PP, 2009, p.6)‖ [...] “Nesse sentido, 
tanto no desenho de nova estrutura 
organizacional quanto na gestão dos 
processos/atividades, União, estados e municípios 
necessitam de profissionais capacitados em 
gestão (PP, 2009, p.7)‖. 

 
Conforme visto na introdução desta dissertação a redefinição do papel do 

Estado é resultado, sobretudo, dos novos desafios surgidos nas relações entre 

Estado e sociedade nesse século, principalmente, como forma de aumentar a 
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eficiência das instituições estatais guiadas sob a ótica do gerencialismo. Por esse 

viés surge a necessidade de diminuição do tamanho do Estado como forma deste 

exercer sua ―verdadeira‖ função: a regulação. Afora o enxugamento das funções do 

Estado, a capacitação profissional é vista como uma possível solução para os 

problemas apresentados.  

 Como podem ser observadas, as características manifestas na justificativa 

do Projeto Pedagógico conduzem ao entendimento híbrido dessa ação estatal. A 

alegação apresentada é que com ―a redefinição do papel do estado‖ e a sua 

orientação sob os ditames de uma ―concepção neoliberal, a partir de 1990 o Estado 

passa a exercer as suas ―verdadeiras‖ funções: regulação e indução, o que implica a 

necessidade de reorganização da ―estrutura organizacional quanto à gestão dos 

processos/atividades, no âmbito da união, estados e municípios‖. Desta feita, 

―necessitando de profissionais capacitados em gestão‖. Aqui, com base no conteúdo 

manifesto da justificativa do curso percebe-se claramente a dimensão cognitiva do 

referencial dessa política pública. 

Tal ótica espelha as características apregoadas por Dale (2010) relativas ao 

advento da Nova Gestão Pública - forma política do neoliberalismo -. Conduzida 

pelas reformas das estruturas estatais por meio de uma descentralização regulatória, 

estratégia essa denominada pelo autor como a constitucionalização do neoliberal, 

expressão utilizada para representar a ideologia e os mecanismos de atuação dessa 

doutrina política em que se apoderam dos instrumentos do Estado para implantar 

(por meio de dispositivos legais) seu projeto político de governo, construindo assim 

um Estado Gerencial apto a suprir as novas demandas de uma nova sociedade 

voltada para o resultado, conforme visto em Moraes (2002). 

Refletindo sobre o que propõe Azevedo (2002), é importante notar que tais 

práticas muitas vezes representam, em última instância, apenas distribuição de 

competência, em que o local é considerado como uma unidade administrativa a 

quem cabe colocar em ação políticas concebidas no nível do poder central. 

De acordo com o que foi discutido ao longo desta dissertação a adoção pelo 

modelo de administração pública gerencial surge, no Brasil, a partir da reforma 

administrativa do Estado brasileiro iniciada em 1995 durante o governo FHC e, sob o 

comando de Bresser-Pereira, tendo como intuitos a melhoria da atividade pública 

com base na eficiência e na gestão de resultados. No entanto, o grande desafio que 

vem se sucedendo ao longo dos anos se dá pelo fato dessa política não levar em 
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consideração a particularidade de cada Estado, especialmente, no que diz respeito 

às políticas sociais. 

Critério similar pode ser observado quando da análise de conteúdo dos 

objetivos propostos pelo programa, o Quadro - 13 exemplifica a distribuição 

categórica dessa unidade de análise.  

São por meio desses objetivos que encontramos, ainda, as medidas que 

serão utilizadas para a resolução dos problemas apontados, quais sejam: a melhoria 

da organização da atividade pública.  

Quadro 13 - Análise dos Objetivos do Programa 

 
OBJETIVOS 

CATEGORIAS 
Capacitação 
Profissional 

Democrática 
Participativa 

Economicista 
Instrumental 

―qualificação de pessoal de nível superior visando ao 
exercício de atividades gerenciais‖ 

 
X 

 
X 

 
X 

―Capacitar quadros de gestores para atuarem na 
administração de macro (governo) e micro (unidades 
organizacionais) sistemas públicos‖ 

 
X 

 
X 

 
X 

―Contribuir para a melhoria da gestão das atividades 

desempenhadas pelo Estado brasileiro, nos âmbitos 
federal, estadual e municipal‖ 

 
X 

 
X 

 
X 

―Contribuir para que o gestor público desenvolva visão 
estratégica dos negócios públicos, a partir do estudo 

sistemático e aprofundado da realidade administrativa do 
governo ou de suas unidades produtivas” 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Apesar de podermos enquadrar essa unidade de análise em todas as 

categorias, sobretudo, dentro da lógica democrática e da lógica economicista, não 

podemos nos limitar apenas ao conteúdo manifesto do documento, uma leitura mais 

cuidadosa nos permitiu a apreensão de conteúdos latentes aos objetivos propostos. 

Subliminarmente foi possível perceber expressões que denotam a intenção 

neoliberal por trás do discurso, conforme se pode verificar no uso dos termos 

―atividades gerenciais‖, ―sistemas públicos‖, ―melhoria da gestão‖, ―unidades 

produtivas‖; jargões utilizados substantivamente na representação dos referenciais 

da ideologia neoliberal, os quais se enquadram dentro de uma lógica economicista-

instrumental de administração do Estado. 

A implementação do Programa PNAP é realizada durante a gestão do 

governo Lula. Sob a categoria de análise Concepção dos cursos do Programa o 

texto documental é bastante explícito ao expressar que apesar da mudança no 

enfoque político31 dado as reformas administrativas realizadas durante a gestão 

                                            
31

 A esse respeito ver o Capítulo 1 que trata dos enfoques políticos durante os governos presidenciais 
de Collor, FHC e Lula. 
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desse presidente32, a ideologia política pautada não será de todo modo modificada, 

assim, ―sem negar as mudanças havidas nos dois governos que o antecederam‖, 

foram realizadas: 

 

a) Reformas do modelo de gestão pública; b) Ações voltadas para a 
inovação gerencial; e c) Um Estado promotor da inclusão social com 
programas compensatórios de nível nacional. (BRANDIÃO et al. 2007, apud 
PP, 2009, p13). 

 

Por meio dessas categorias analíticas tentamos apreender a dimensão 

normativa desta política pública, ou melhor, ―à relação entre as políticas, os valores e 

as práticas culturais e sociais prevalecentes e o projeto mais global em curso na 

sociedade‖. Ainda assim, para uma melhor compreensão do documento utilizamos 

com subsídio teórico e como orientação guia nas inferências do texto documental o 

pensamento expresso pelos teóricos que fundamentaram a construção dos 

referenciais presentes na concepção dos cursos do Programa PNAP.  

Assim, de acordo com Brandião e outros (2007), a caracterização dos eixos 

que pautaram a implantação da reforma do Estado durante o governo Lula (2003-

2010), podem ser resumidas de acordo como mostra o quadro abaixo: 

Quadro 14 - caracterização dos eixos que pautaram a implantação da reforma do 
Estado durante o governo Lula (2003-2010). 

REFORMAS DO MODELO DE 
GESTÃO PÚBLICA 

INOVAÇÃO 
 GERENCIAL 

ESTADO PROMOTOR DA 
INCLUSÃO SOCIAL 

1.Distribuição de atribuições 

para o quadro gerencial; 

2.Integração entre programas; 

3.Dimensionamento e alocação 

de recursos; 

4.Monitoramento e avaliação. 

1.Integração inter organizacional; 

2.Coordenação governamental; 

3.Otimização de recursos; 

4.Interlocução e negociação. 

 

1.Estado como solução e 

promotor da redução da 

desigualdade social 

2.Cidadão principal beneficiário; 

3.Envolvimento e participação 

dos servidores e demais atores; 

4.Diagnóstico abrangente 

buscando identificar problemas 

Fonte: Elaborado a partir de Fadul e Souza (2005, p. 10). 

A leitura desses referenciais denota uma preocupação governamental em 

construir um Estado promotor da inclusão social e pautado numa ideologia gerencial 

de administração pública, esta, na busca da melhoria do desempenho dos serviços 

públicos. Segundo o que discutimos nesta dissertação a reforma gerencial ou new 

                                            
32

 Podemos lembrar que foi durante esse governo que houve uma significativa recomposição do 
quadro de servidores públicos, sobretudo em face do desmantelamento dessa categoria realizado 
pelos governos Collor e FHC. 
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public manegement está intimamente ligada à ideologia neoliberal de administração 

do Estado ou como descrito por Dale (2010) à forma política do neoliberalismo. 

Neste sentido podem ser percebidas que tais ações (ou concepções) têm 

como objetivo garantir que, nas soluções concebidas para os problemas33, sejam 

respeitados os valores dominantes. Este pensamento pode ser identificado com mais 

acerto na seguinte passagem do texto da concepção do curso constante do Projeto 

Pedagógico (PP/2009): 

 

A mudança do papel repercutiu no aparelho do Estado no âmbito federal, 
estadual e municipal, trazendo demandas gerenciais mais complexas. 
Isso significa uma administração mais profissionalizada, exigindo 
gestores com sólida formação teórico-conceitual nas áreas sociais, políticas, 

econômicas e administrativas. (p13, grifos nosso). 

 

Percebe-se então, que mesmo com a mudança de enfoque político, a nova 

coalizão continuará a pautar a maioria de suas ações sob a influência da doutrina 

neoliberal, desse modo o discurso empregado privilegia ao mesmo tempo a redução 

do papel do Estado e o atendimento as demandas sociais. A preocupação que surge 

a partir dessas inferências diz respeito à conciliação dessas duas vertentes fazendo-

nos refletir sobre a seguinte questão: De que forma a ideologia neoliberal pode ser 

capaz de amenizar as distorções nas estruturas sociais? 

Como se sabe, tal doutrina política preconiza o enxugamento das funções do 

Estado, sobretudo, creditando sua ineficiência em função das demandas nas áreas 

sociais, as quais deveriam ser atendidas pela iniciativa estatal e apenas reguladas 

pelo Estado. É nesse sentido que destacamos o caráter hibrido da atuação desse 

programa. Como conciliar essas duas perspectivas antagônicas e excludentes por 

meio da capacitação profissional? 

Na busca de respostas a essas questões analisamos outro teórico que 

fundamentou a concepção desse programa político. De acordo com o texto do 

programa ―A estrutura curricular dos Cursos de Especialização do Programa 

Nacional de Formação em Administração Pública é concebida, inspirado em Costa 

(199634)‖.  

Entretanto, as formulações propostas por essa autora seguem um caminho 

inverso ao que ficou observado em grande parte no conteúdo manifesto desta 

                                            
33

 Ver as análises da justificativa e dos objetivos do Programa. 
34

 (PP, 2009, p15). 
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análise documental. Costa (2002) credita grande parte dos problemas sociais à 

predominância da ideologia capitalista liberal, apoiado em Apple (2002), em obra 

referencial para a construção do Projeto Pedagógico do PNAP a autora discute o 

papel da escola básica em tempos do neoliberalismo e, a esse respeito, tece os 

seguintes comentários que podem muito bem ser abrangidos para a educação de 

uma maneira geral. 

 

[...] quando nos preocupamos com a escola básica, o fazemos concebendo-
a como uma esfera em que estão em jogo as articulações políticas, sociais e 
econômicas imbricadas na produção e disseminação dos códigos culturais 
hegemônicos. Lidar com as questões dessa escola significa envolver-se 
com elementos e dispositivos em que estão implicados o poder e suas 
múltiplas conexões com o saber. Uma conjugação de novas e velhas 
formas de exercício de hegemonia cultural e política gestou o arsenal 
discursivo neoliberal que vem grassando com uma onda avassaladora 
de dimensão planetária, com a pretensão de representar um suposto 
pluralismo e uma suposta democracia redentores de uma sociedade 
que estaria condenada ao desequilíbrio ao se deixar levar por 
mistificações políticas eivadas de falsas promessas de igualdade. 
Tributário de argumentos filosóficos e políticos investidos de um estatuto de 
veracidade pretensamente universal, esse projeto se nutre das mesmas 
proposições modernas, racionalmente sustentadas, que produziram, 
mantêm e justificam o quadro dramático de desigualdade e injustiça 
social a que assistimos hoje. (COSTA, 2002, p.14-15, grifos nosso). 

 

É com base nesse referencial ambíguo que destacamos como sendo esta a 

principal inferência da análise da concepção do curso. Nosso entendimento é que o 

discurso manifestamente empregado seria incapaz, dentro da ideologia política35, de 

prover ―um Estado promotor da inclusão social‖, muito embora, a opinião 

apresentada não descarte a importância e relevância da capacitação profissional 

proposta pelo Programa.  

 
4.5 – Sintetizando as análises  
 

A análise do Projeto Político do curso de Especialização em Gestão Pública 

teve como objetivo tecer inferências sobre esse documento normativo no que diz 

respeito às orientações gerais relativas apropriadamente ao programa PNAP. Nesse 

sentido, a observação do contexto político do surgimento do programa nos levou a 

inferir o caráter hibrido dessa atuação estatal. Apesar de sua efetiva implementação 

no governo do ex-presidente Lula, sua previsibilidade já se fazia presente dentro da 

iniciativa da Reforma Gerencial no governo Fernando Henrique Cardoso, o qual, 

                                            
35

 Representada, sobretudo pelos valores e as práticas culturais e sociais prevalecentes da ideologia 
dominante. 
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como se sabe, fora marcado pelas políticas neoliberais, dentre elas o enxugamento 

das funções da máquina estatal.  

É sabido também que uma política pública não se desenha apenas por meio 

de um enfoque político, a presença de diversos interesses e relações de poder é 

inerente as ações do Estado, exemplo maior desse entrelaçamento pode ser 

visualizado na própria administração pública brasileira onde encontramos traços da 

administração burocrática, da administração patrimonial e, como se está querendo 

implantar, de uma administração pública gerencial. 

Entendemos a valoração da qualificação profissional como de extrema 

importância para a melhoria das relações entre Estado e sociedade, sobretudo no 

que diz respeito também ao trato da coisa pública. O grande problema se encontra 

na lógica de orientação dessas atividades, a qual, como observado nesta 

dissertação guia-se por uma lógica que mistura duas perspectivas de filosofia de 

ação. 

Analisando tematicamente os conteúdos dispostos na Justificativa, Objetivos 

e Concepção do Programa Pedagógico do curso de Especialização em Gestão 

Pública, observou-se que o resultado desse processo de elaboração reflete as 

dimensões cognitiva, instrumental e normativa que compõem o referencial normativo 

do Programa PNAP. O Quadro - 15 teve como objeto situar o discurso em meio a 

essas três dimensões. 

Quadro 15 - Dimensões normativas do Programa PNAP 

C
O

G
N

IT
IV

A
 

 O Programa foi concebido porque foi interpretado como problema a não adequação da 
formação dos funcionários para a nova estrutura organizacional do Estado pós CF/88; 

 Concebeu-se, então, que os servidores precisavam se apropriar da gestão dos processos e 
das atividades concernentes as novas funções desempenhadas pelo Estado; 

 A capacitação profissional passa a ser uma das soluções para resolver o problema. Esta 
dimensão compreendeu tanto elementos do neoliberalismo, como da perspectiva social 
democrata.  

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
A

L
 

 O curso, ele próprio, foi um dos instrumentos para resolver o problema, bem como os 

meios pelos quais ele tem se viabilizado, além das outras iniciativas e opções (educação a 

distancia; estrutura descentralizada etc.) 

N
O

R
M

A
T

IV
A

  Público-alvo: Portadores de diploma de curso superior que exercem atividades em órgãos 

públicos ou do terceiro setor ou que tenham aspirações ao exercício de função pública 

 Carga-Horária mínima: 420h; 

 Modalidade Educação a Distância; 

 Avaliação Final: Monografia ou Artigo científico 
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Analisando o quadro acima podemos tecer algumas considerações sobre a 

proposta do Programa do curso: 

1. No que diz respeito à representação política, observa-se que a ideologia 

por que passa o contexto político é mesclada por orientações diferentes, encontram-

se presente trações remanescentes do Governo PSDB e no do PT; 

2. O curso tem como elemento propulsor a redefinição do papel do Estado, o 

que demanda novas formas de administração pública, sobretudo, nos âmbitos 

Estaduais e Municipais; 

3. A concepção ideológica proposta, passa pela modernização da gestão 

pública a partir de uma administração gerencial. 

4.  Como medida a serem tomadas está a implantação de uma 

administração profissional, para isso sendo necessária a qualificação dos gestores 

públicos.  

5.  Mesmo contendo elementos de orientações neoliberais (certo 

gerencialismo), a perspectiva do curso, no sentido de procurar melhorar a prestação 

dos serviços públicos, não considera a população usuária como ―cidadãos clientes‖. 
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CAPÍTULO 5 – OS EGRESSOS E A PERCEPÇÃO DOS 

ENTREVISTADOS SOBRE O CURSO 

 
5.1 - Caracterizações dos Egressos 

 

Nesta parte do estudo, procuramos, preliminarmente, conhecer a trajetória 

acadêmica dos cursistas (Gráfico - 1). Os dados foram colhidos, dentre outros 

objetivos, para tentar traçar um perfil profissional dos egressos do curso. Buscamos 

observar, sobretudo, se possuíam alguma formação específica no desempenho da 

Gestão Pública, haja vista que o processo seletivo para a especialização tinha como 

um dos critérios de classificação o exercício de funções diretamente ligadas à 

atividade de Gestão (Edital nº 6, 2010, p.3). 

 

 
Gráfico 1 - Área de Formação dos cursistas 

 
Essa etapa trouxe alguns elementos que nos ajudaram a tecer inferências 

sobre peculiaridades dos egressos. Destacamos inicialmente os seguintes aspectos: 

a)  Do universo pesquisado, 5 egressos possuíam mais de uma 

graduação; 

b) A exceção do polo de Palmares, todos os outros egressos possuíam 

graduação na área de administração, (Ipojuca (1), Surubim (2), Santa Cruz do 

Capibaribe (2), Pesqueira (1)).  
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Esses dados demonstraram, ainda, um significativo percentual de 

profissionais com formação direcionada para a Gestão Pública (Administração, 

Economia e Direito), como também na área de educação representada pelos cursos 

de Licenciatura Plena nas áreas de Pedagogia, Letras, História, Matemática e 

Biologia. A diversidade de formação encontrada pode ser tomada como fator positivo 

para formação de carreiras na administração pública, haja vista que pode se refletir 

também quando da atuação desses profissionais em suas atividades-fim de 

atendimento à sociedade. 

A identificação da formação genérica dos sujeitos pode ser explicada em 

razão do curso não estar atrelado a uma atividade específica dentro do universo 

organizacional da administração pública, nem tampouco, ser uma exigência do edital 

de seleção do Programa. A representação de servidores com formação em 

administração se mostrou representativa em mais de 90% dos polos educacionais 

onde o curso se fez presente. 

Os dados também revelaram aparentemente, outros objetivos almejados no 

Programa Nacional de Formação de Administradores Públicos estavam sendo 

cumpridos. Trata-se da abrangência da capacitação profissional de servidores nas 

três esferas de administração pública: Federal, Estadual e Municipal, bem como de 

cidadãos que aspirassem a cargos públicos. Conforme demonstrado no Gráfico - 2, 

desta forma o curso contemplou, proporcionalmente, as três esferas administrativas. 

Em relação às atividades desempenhadas, a maioria dos entrevistados, 67% 

(Gráfico – 3), participavam de atividades ligadas diretamente ao trato da ―coisa 

pública‖, distribuídos entre os cargos de gerência e chefia, sendo que 21% 

participavam de atividades de assessoramento. 

 

 
Gráfico 2 - Esferas Administrativas 
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Gráfico 3 - Tipo de Atividades 

 
A pesquisa ainda revelou outro dado significativo para os objetivos propostos 

pelo PNAP. Além de estar presente em diferentes municípios do Estado 

pernambucano, o curso proporcionou de forma paralela, por meio da Educação a 

Distância, a oportunidade de qualificação profissional para servidores de outros 

municípios, conforme demonstrado na Tabela - 9.  

 
Tabela 9 - Distribuição dos Cursistas por Município no Estado de Pernambuco 

Município Quantidade Polos de Apoio Presencial 

Arcoverde 01 Pesqueira 
Belo jardim 01 Pesqueira 
Cabo de Santo Agostinho 01 Ipojuca 
Camaragibe 01 Ipojuca 
Caruaru 03 Santa Cruz do Capibaribe 
Ipojuca 01 Ipojuca 
Jaboatão dos Guararapes 01 Pesqueira 
Olinda 03 Ipojuca 
Palmares 01 Palmares 
Paulista 01 Ipojuca 
Pedra de Fogo 01 Pesqueira 
Pesqueira 05 Pesqueira 
Recife 06 Ipojuca/Surubim 
Santa Cruz do Capibaribe 03 Santa Cruz do Capibaribe 
São Bento do Uma 01 Pesqueira 
São Caetano 01 Pesqueira 
Surubim 01 Surubim 
Toritama 01 Santa Cruz do Capibaribe 

 

18 Municípios 33 Cursistas 05 Polos 

 
Esses dados ajudam a demonstrar a importância da utilização da 

modalidade educação a distância como política pública de expansão e 

democratização do ensino superior no país. No Programa em estudo, a exemplo de 

12% 21% 
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outras iniciativas governamentais36, um dos objetivos da EaD é o de oportunizar o 

acesso à educação a comunidades distantes das regiões metropolitanas das capitais 

do país, no caso do PNAP, sua utilização contribuiu para a qualificação de 

profissionais de mais de 20 (vinte) municípios pernambucanos, apesar de se 

concentrar em apenas 05 (cinco) polos de apoio presencial. 

A estratégia dos polos presenciais, neste sentido, pode ser vista como eixo 

irradiador dos cursos, sobretudo, por permitir que sujeitos de municípios vizinhos 

possam ter a oportunidade de frequentar as aulas sem a necessidade da realização 

de longos deslocamentos. 

 

5.2 - O curso na perspectiva dos entrevistados 
 

Os dados provenientes das entrevistas semiestruturadas foram organizados 

em três eixos de modo que pudéssemos obter informações sobre como os egressos 

concebiam as características do curso a partir do ingresso até a materialização da 

formação nas suas atividades profissionais.  

Quadro 16 - Roteiro de execução das entrevistas 
UNIDADE DE ANÁLISE PERGUNTAS 

Eixo 1:  
Escolha do curso 

 Qual atividade que desenvolve no serviço público? 

 Por que escolheu fazer o curso de Especialização em Gestão Pública? 

 Como surgiu a oportunidade de fazer o curso? 

Eixo 2:  
Avaliação do curso 

 Como avalia o curso realizado? Destaque os pontos positivos e negativos? 

 Houve conteúdos que você considerou mais relevante? Quais e por quê? 

 E conteúdos menos relevantes? Quais e por quê? 

 O curso contribuiu para melhorar o desempenho de suas atividades? Em caso 
de resposta afirmativa, dizer como. Em caso de resposta negativa, dizer o 
porquê. 

 Acha que o curso precisaria melhorar e por quê. 

Eixo 3:  
Gestão Pública 

 Existem dificuldades para desenvolver suas atividades como gestor? Quais? 

 Em sua opinião, o que precisaria mudar para a melhoria da gestão pública? 

 Em sua opinião, quais as características de um bom gestor público? 

 Poderia me dizer o que entende por administração gerencial? 

 
Conforme apresentado antes (gráficos 1/2/3), a maioria dos egressos do 

curso já desempenhava algum tipo de função pública em um dos três entes estatais. 

As repostas obtidas para essas questões demonstram significativamente a busca 

pela qualificação profissional como sendo o fator determinante para a realização 

desse empreendimento. Todavia, o incentivo financeiro e a ascensão profissional 

também foram apontados como relevante para o ingresso no curso. Como se sabe, 

                                            
36

 Ex. Programa Nacional Escola de Gestores; Programa de Formação continuada para professores. 
Para maiores informações sobre outros programas de formação e qualificação profissional na 
modalidade EaD consulte:http://portal.mec.gov.br 
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tal benefício é previsto, inclusive em Lei por meio do decreto nº 5.824, de 29 de 

junho de 2006.  O Quadro - 17 reproduz as respostas37 colhidas das entrevistas 

semiestruturadas do Eixo – 1. 

Quadro 17 - Respostas às entrevistas semiestruturadas: Eixo - 1 

R
E

S
P

O
S

T
A

S
 PERGUNTAS 

 Qual atividade que 
desenvolve no serviço 
público? 

 Por que escolheu fazer o curso de 
Especialização em Gestão 
Pública? 

 Como surgiu a 
oportunidade de 
fazer o curso? 

EG1 ―Eu atualmente tô coordenando 
alguns projetos de educação que 
envolve tecnologias, também 
coordeno alguns projetos de 
redes... é bem diverso, trabalho 
tanto na parte de educação 
quanto na parte de tecnologia.  
“... “Eu trabalho também na parte 
de coordenação e gerenciamento 
de algumas metas de contrato de 
governo‖. 

―Por que como eu tava envolvido nessa 
questão de políticas públicas no Itep... 
projetos e... algumas coisas que 
envolviam recursos públicos e... projetos 
com pessoas e políticas públicas... eu 
achei que... o curso ia agregar de alguma 
forma conhecimento adquirido na 
especialização‖. 

“Eu vi no site do 
IFPE.. eu tava no”. 

EG2 ―Segurança do campus da 
Cidade Universitária tanto na 
parte interna quanto na parte 
externa também do campus‖. 

―Por que esse curso de gestão público 
é... não é por que eu trabalho na área de 
segurança que não me dê uma vantagem 
de galgar inspetoria, direção... tudo isso 
faz parte da gestão, entendeu? E eu 
como gestor público mesmo atuando na 
área de segurança posso trabalhar na 
parte administrativa, na superintendência 
ou na própria direção da segurança‖. 

―Através do contato 
com amigos e 
também como forma 
de aumento 
salarial.‖ 
 

EG3 ―Eu trabalho com recursos 
humanos há 25 (vinte e cinco) 
anos na Prefeitura de Olinda‖. 

―Bom... primeiro tem tudo tem a ver com 
a minha área, por que a minha área é 
toda voltada pra gestão pública. Assim, a 
gente que fazia as capacitações... 
participava de seminários, de 
congressos... tudo... a gente via que tinha 
uma gama de profissionais da área 
privada, do setor privado, e ai... assim ter 
um olhar voltado né, direcionado pra 
gestão pública... esse foi o principal 
motivo para a escolha do curso, também 
teve uma época que a gente tava 
trabalhando na prefeitura de Ipojuca, 
então tinha assim a questão da 
localidade, da localização que pra mim ia 
ser muito interessante‖. 

―Por trabalhar com 
recursos humanos a 
gente sempre tem 
contato com esse 
tipo de informação, 
como também na 
época estava em 
Ipojuca, fiquei 
sabendo por 
intermédio das 
pessoas que 
trabalhavam lá. 

EG4 ―Atividade de professor, com a 
docência no ensino médio e 
ensino fundamental, bem como 
atividades da diretoria de pessoal 
da PMPE, hoje atuando como 
advogado‖. 

―Bem... a questão é que eu tinha uma 
visão focada pra gestão... de conhecer 
melhor os trâmites da gestão pública, 
Mas a questão assim... da escolha do 
curso foi pra entender melhor os 
meandros da administração pública... 
políticas públicas‖. 

―Da necessidade, 
mesmo, de 
aprofundamento das 
questões públicas‖. 

 
Nestas questões, constata-se que apesar da envergadura nacional do curso, 

presentes em mais de 300 municípios brasileiros, esse programa parece não 

                                            
37

 Como forma de guardar o anonimato, optamos por utilizar as nomenclaturas EG1, EG2, EG3, EG4 
para identificar os entrevistados. Na transcrição tentou-se preservar a linguagem utilizada pelos 
entrevistados. 
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contemplar sua divulgação no que tange a promoção de tal investimento nos 

âmbitos da gestão de seus próprios organismos estatais. Essa ausência pode ser 

sentida ao constatarmos que nenhum dos nossos entrevistados terem mencionado 

que a motivação para a realização da especialização tenha partido da própria 

iniciativa estatal, no caso específico, dos organismos administrativo dos seus 

respectivos setores, mas sim, a partir de uma iniciativa pessoal, neste sentido, as 

respostas ao primeiro eixo analítico nos induziu a tentar apreender dos egressos em 

que sentido a escolha do curso implicaria nas suas percepções sobre o curso. 

Inicialmente o discurso manifesto dos sujeitos pontua a busca pela 

qualificação profissional com um dos norteadores da iniciativa educacional, 

sobretudo, em face dos desafios apontados pela próprio desempenho das suas 

funções na área da gestão pública. Isto posto, o curso, ele próprio, é percepitível 

como um instrumento possível frente aos enfrentamentos dos desafios e da 

superação de lacunas que envolvem o ofício  do gestor público nessa nova fase de 

administração dos recursos do Estado. 

Contribuíram para essas inferências as análises do segundo eixo analítico 

proposto nas entrevistas. Nessa parte procuramos levantar informações sobre a 

percepção dos egressos a respeito da experiência no curso de Especialização em 

Gestão Pública, como também a representação sobre essas experiências na 

consecução, agora no campo prático, das suas atividades profissionais. Uma das 

perguntas procurou apreender suas percepções quanto à contribuição do curso de 

Especialização na melhoria do desempenho de suas atividades profissionais. Em 

resposta a essa questão obtivemos as seguintes declarações: 

EG1 – ―Sim. Sem dúvida. Tanto do ponto de vista do planejamento... de 

conhecimento de alguns temas mais aprofundados como orçamento público, plano 

plurianual... outras questões de planejamento estratégico mesmo... o curso 

conseguiu ampliar mais esta visão... e até direcionar mais coisas... eeh coisas que 

eu poderia aprofundar [...]‖.  

EG2 – ―Com certeza. Por que... é... quando a gente... a gente aqui na área eu como 

estou atuando a um ano e pouco operacionalmente é... essa questão de lidar com as 

pessoas, ter assim... como você conversar e como você procurar amenizar os 

problemas dentro do campus universitário... a questão de gestor... a questão do 

próprio curso de gestão pública me abriu as portas [...]”. 
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EG3 – ―Muito, muito... muito. Até por que eu trabalho numa gestão pública municipal 

e, assim, na esfera municipal a gente ainda tem muita carência de qualificação 

profissional, de pessoal... [...]. Então... tudo que eu trouxe do curso valeu muito pro 

meu trabalho, pra colaborar na minha equipe de trabalho... tudo que eu aprendi no 

curso, só favoreceu, foi muito bom. Tenho tentado trazer pra minha área 

profissional”. 

EG4 – ―Olha... eu acho que de certa forma ele quebrou um paradigma, mas ficou 

aquém do que eu esperava... [...]. É claro que para minha visão, houve um 

acréscimo, obviamente o curso não foi como eu esperava que fosse, né? mas de 

toda forma despertou... [...].” 

Como podemos perceber a expectativa inicial de qualificação é materializada 

com a avaliação final do curso realizada pelos egressos, para os sujeitos a 

especialização foi capaz de agregar novos conhecimentos inerentes à função do 

gestor público. No entanto, apesar da percepção da importância do curso, foi 

possível apreender ainda ao longo das entrevistas outros fatores que poderiam ser 

melhorados, elementos que serão discutidos no decorrer desta análise. 

Outros elementos buscados nas entrevistas no campo da avaliação diziam 

respeito à relevância dos conteúdos didáticos trabalhados, elementos colhidos como 

forma de se analisar a ligação teórica do curso e a prática desenvolvida pelos 

egressos. 

Observamos que os pesquisados, quase em seu conjunto, opinaram 

positivamente sobre os conteúdos programáticos das disciplinas ao longo da 

Especialização. Neste sentido, observamos a aprovação da distribuição da grade 

curricular com relutância a uma ou outra disciplina, todavia foi possível observar que 

a reticência pontuada estava atrelada em função das particularidades profissionais 

de cada sujeito.  

As respostas a essas questões nos levaram, ainda, a delinear dentro da 

categoria empírica Capacitação Profissional a subcategoria: Metodologia de ensino 

na EaD, as quais subsidiaram a construção de inferências a respeito do eixo 

analítico.  

O Quadro - 18 reproduz o discurso dos sujeitos em cada uma dessas 

categorias analisadas. 
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Quadro 18 - Categoria Capacitação Profissional: Metodologia de EaD 
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SUBCATEGORIA 

Metodologia de ensino na EaD 
EG1: “a metodologia aplicada... a metodologia aplicada no que tange as questões de educação a 
distância e de aprendizado acho que eram um pouco frágeis” No caso a metodologia de educação a 
distância poderia ter sido melhor abordada... mas do ponto de vista é... do conteúdo programático das 
disciplinas ofertadas... não é... dos trabalhos que... eram propostos e das interações que... o curso 
proporcionou tanto com os professores quanto com... os outros alunos... eu destaco como ponto 
positivo”. 
EG2: ―O lado positivo é justamente pra isso te dá subsídio pra tu é....  quando tu termina esse curso de 
especialização você puder atuar como gestor; O lado negativo os alunos deveriam ser convocados 
mais vezes para aulas presenciais... por que na prática é um pouco diferente, né‖. 
EG3: ―acho que a gente poderia ter tido um acompanhamento melhor, mais adequado..a questão do 

trabalho final do TCC que eu acho que a gente não teve uma monitória 100%, né? foi... foi muito solto, 
a minha professora mesmo, realmente, deixou a desejar, entendeu? Eu não consegui se quer sentar com 
ela pessoalmente, presencialmente, eu só consegui conversar com ela por telefone ou online‖. 
EG4: ―O que marcou muito na verdade foram as atividades...As atividades direcionavam realmente os 

estudos... o curso em si ele deveria ser melhor formatado para atender a sistemática de cada 
região”. 

 
Esses dados mostraram a preocupação por parte dos egressos em relação 

ao tratamento dado à metodologia empregada pela instituição na condução da 

modalidade educacional a distância, embora as atividades realizadas fossem 

consideradas importantes para o aprendizado no curso, percebe-se que a condução 

da metodologia empregada nesse processo carecia de uma melhor atenção. 

O aspecto metodológico do ensino a distância também foi ressaltado nas 

respostas das questões abertas do questionário. Aqui, para a resposta à questão: A 

modalidade Educacional (EAD) atendeu às suas expectativas e ao objetivo do 

curso? Justifique, observou-se que as considerações tecidas por esse grupo 

ratificaram as respostas às entrevistas semiestruturadas, sobretudo, por 

encontrarmos também nesses sujeitos um misto de sentimento de aprovação do uso 

dessa modalidade educacional como também certo desapontamento, aspecto este 

se referindo a condução da modalidade EaD. Essas duas percepções podem ser 

visualizadas a partir das respostas (Quadros - 19 e 20). 

Nosso entendimento é que a falta de motivação pode ser apontado como um 

dos grandes fatores do desapontamento quando do ensino na modalidade EaD, 

sobretudo pela ausência de contato físico entre os sujeitos partícipes desse 

processo educacional. Entendemos, contudo que esse não seja um fator 

determinante para o sucesso ou fracasso, todavia tais dificuldades podem ser 

amenizadas quando da realização dos momentos presenciais, cuja dinâmica e 

metodologia devem servir de ligação entre o estudo virtual e o real na relação de 

ensino-aprendizagem. 
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Quadro 19 – Percepções dos Egressos sobre a Modalidade EaD 
“A educação a Distância é uma ferramenta muito importante num país como o nosso. No entanto, este curso semi 
presencial, pois tivemos diversos encontros, quase que quinzenalmente, em outras experiências que já vivenciei com 
a EAD, inclusive num outro curso de especialização, todo o curso foi realizado a distância. Fui na instituição na aula 
inaugural e no dia da defesa do TCC. Por isso estranhei um pouco a forma de trabalho do IFPE que cobra demais a 
presença do aluno no polo” 

“...possui os requisitos para o alcance do que podemos chamar de aprendizado de excelência” 

 “... todo o conteúdo desejado foi ministrado e, quanto às minhas expectativas, por ser habituada com esse tipo de 
educação, atendeu sim, porém quanto às dúvidas, alguns retornos não foram dados a contento” 

[Eu] “Tinha alguns preconceitos quanto ao estudo a distância” 

“..., eu tinha uma visão contrária ao que seria EAD, em verdade, um tanto preconceituosa, mas pude ver de perto 
que se levada a sério poder ser tão eficaz ou até melhor do que qualquer outra modalidade de ensino” 

“...atendeu. Foram abordados temas diversos nas cadeiras que só fizeram acrescentar no currículo e conhecimento” 

“... Atendeu minhas expectativas dentro da Gestão Pública...” 

“SIM” 

“... atendeu” 

“... até superou minhas expectativas. Apresentou um bom conteúdo” 

“... Atendeu” 

“... No início pensei que não iria me adaptar a esta modalidade de ensino, porém com o passar do tempo aprendi 
que a EAD é muito importante para que o aluno possa exercer a sua autonomia, pois depende somente deste a sua 
evolução durante as disciplinas, por isso que quando estudamos a metodologia do ensino à distância sempre 
observamos que é necessário que o aluno de EAD tenha um nível de amadurecimento acadêmico um pouco mais 
elevado, fazendo com que muitos autores indiquem este método de aprendizagem apenas para os alunos de pós-
graduação. No que se refere aos objetivos do curso, acredito que foram alcançados, tendo em vista que as 
disciplinas exploradas colaboraram bastante com o aprendizado a respeito da gestão pública” 

“Totalmente. Eu já tinha realizado outros cursos a distância e tive a preocupação de estudar os conteúdos de cada 
componente curricular e procurei aproveitar bem o tempo, realizando todas as atividades antes da data prevista. A 
modalidade EAD atendeu minhas expectativas porque procurei realmente estudar e tirar minhas dúvidas, além de 
que os tutores são bons profissionais e procuram sempre estar em contato. O Curso foi realmente válido para mim, 
hoje sou uma profissional com uma visão mais ampla em muitos assuntos relacionados a gestão pública” 

“... pois, senão fosse assim seria muito mais difícil, digo, pela questão do tempo que é o problema de todos no na 
sociedade atual” 

“Atendeu completamente” 

“... Todo preconceito acerca do ensino a distância foi dissipado. Entretanto, o curso deixou algumas questões para 
serem resolvido as como interação e horário de chats, respostas aos fóruns e atendimento aos alunos pelos 
professores” 

“De certo modo superou, uma vez que tinha preconceitos em relação a esta modalidade de aprendizagem” 

“Atendeu, pois creio que alguns problemas que tivemos aconteceram porque somos a primeira turma” 

“Sim, pois o despreparo e o desconhecimento sobre o assunto eram grandes, embora tenha percebido que algumas 
disciplinas foram insuficientes (Gestão Logística) enquanto outras serviram apenas de complemento a grade 
curricular” 

 
Quadro 20 - Percepções que revelam a aceitação apenas em parte da modalidade 
EaD 

“Dentro das dificuldades existentes, pode-se dize que foi satisfatória” 

“Em parte. Mas, poderia ser melhor, no sentido de que a estrutura deveria falhar menos” 

“Precisa melhorar em alguns aspectos” 

“Mais ou menos. O Curso houve muitas falhas..."  

“Em parte, a minha dedicação poderia ter sido melhor” 

“Atendeu em parte. A dificuldade maior é o tempo disponível para postar as atividades.. O TCC junto ainda com duas 
disciplinas, tudo dificulta a aprendizagem” 

“Em parte, a carga horária é muito extensa para o período do cursos o que deixa pouco tempo para estudar e 
aprofundar os conteúdos em virtude do pouco tempo dos componentes curriculares” 

“No meu caso, não atendeu totalmente por que eu não tinha tempo suficiente para estudar as disciplinas com mais 
afinco. Para quem é determinado e disciplinado creio que daria” 

“Embora tenha apresentado algumas falhas, a modalidade educacional (EAD) atendeu sim as minhas expectativas e 
ao objetivo do curso, pois os Conhecimentos adquiridos já estão contribuindo para o meu aperfeiçoamento 
profissional” 

“Acho que deixou um pouco a desejar, devido à elaboração dos fóruns, que na minha concepção não estimulavam o 
debate” 

“Em parte. Pois foram "empurradas" duas disciplinas ao mesmo tempo, o que dificultou o aprendizado. Você acaba 
vendo não se aprofundando em nenhuma das duas” 

“Atendeu em parte: a partir do momento que nos dava a liberdade de estudo a qualquer hora ou lugar com acesso à 
internet nos favorecia a complementar nosso conhecimento, mas alguns problemas de ordem técnica atrapalharam e 
desestimularam o cotidiano do curso” 

“Não... pela falta de pratica das disciplinas que deveriam ser práticas” 

“Te confesso que foi tudo muito rápido, gostaria de ter tido mais tempo, para ter domínio sobre todas as disciplinas. 
Infelizmente, isso me deixa um pouco angustiada” 
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Desta feita, a análise desses dados nos levou a refletir sobre a importância 

dessa modalidade educacional como instrumento de ensino e suporte a essa política 

pública. A respeito dessas considerações é importante ponderarmos.  

De acordo com os referenciais de educação a distância proposto pelo 

MEC/2007, não há um modelo único de educação a distância a ser adotado no 

Brasil. Desse modo, os programas podem apresentar diferentes desenhos e 

múltiplas combinações de linguagens e de recursos educacionais e tecnológicos.  

A natureza do curso, as reais condições do cotidiano e a necessidades dos 

estudantes são os elementos apontados por esse documento como norteadores na 

definição da melhor tecnologia e metodologia de ensino a serem utilizadas, bem 

como a definição dos momentos presenciais necessários e obrigatórios.  

Apesar de não ser um documento que tenha força de Lei, o documento foi 

construído como forma de fornecer parâmetros norteadores para instituições que se 

utilizem dessa modalidade. 

Analisando os dados, percebe-se, mesmo levando em conta as críticas 

apresentadas, no âmbito geral sua aceitação, e, segundo a percepção dos egressos, 

não sendo considerados como influência negativa na sua formação. 

É importante ressaltarmos também que o curso analisado, conforme já 

esclarecido e, pontuado pelos próprios egressos, foi a primeira turma da 

Especialização. De todo modo, os próprios sujeitos apontaram também como 

problemas de rendimento escolar a falta de um planejamento pessoal que, como se 

sabe, é um dos fatores imprescindíveis para o sucesso do aluno que estuda na 

modalidade a distância, sobretudo em razão da flexibilidade de tempo e espaço 

inerente a EaD.  

Quadro 21 – Percepção dos pesquisados sobre o ensino presencial em comparação 

com o ensino na modalidade EaD 
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EG1: “ ...acho que ele [o curso] não seria melhor nem pior (risos) por que ele nada mais é do que a 
transposição do presencial com momentos virtuais (risos) o semipresencial”. 
EG 2: “Acredito que pra prática do gestor sim... não que [o curso]  fosse integralmente, mas que houvesse 
mais aulas presenciais”. 
EG3: “Não... hoje ta se dando um valor muito grande ao ensino a distância, é muito bom, a gente realmente 
tem um peso de atividade no dia-a-dia muito grande, então você poder fazer um curso semipresencial, por 
que você tinha o contato com os professores, com os amigos, mas também você podia não tá lá todo dia e 
tudo mais, então eu acho que isso foi muito bom, apenas acho que [o curso] deixou a desejar na estrutura do 
ambiente virtual de aprendizagem (estrutura online), o contato com os professores também, então eu acho 
que tem algumas coisas assim, mas no geral eu acho que foi legal, eu mudaria a estrutura física, eu 
melhoraria o ambiente virtual”. 
EG4: “Não... eu quebrei esse paradigma... a questão em si não é a modalidade do curso, é a seriedade com 
que a instituição trata a educação, trata os seus estudantes... a forma de transmissão foi realmente uma 
forma interessante, a gente precisa sempre ta cumprindo nossas obrigações. A modalidade foi a que mais me 
surpreendeu”. 
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Dois pontos abordados nas entrevistas merecem ser destacados no que diz 

respeito, ainda, a EaD: a questão dos encontros presenciais e a formação prático-

teórica do curso de especialização. Sobre o primeiro ponto é estabelecido dentro 

Projeto Pedagógico (PP/2009) do curso que: 

  

No desenvolvimento do curso, serão realizados encontros presenciais 
destinados a discussões temáticas com os professores das 
disciplinas, orientações, oficinas, avaliações de aprendizagem, 
apresentações de monografias. Os encontros presenciais serão 
realizados no início e no decorrer de cada semestre. No início do curso, 
servirão para oferecer visão da dinâmica do curso e da modalidade a 
distância. Será realizado também treinamento para uso adequado do 
ambiente virtual de aprendizagem.  No início de cada semestre, haverá 
entrega dos materiais didáticos do semestre e o calendário. Ao longo do 
semestre, seria interessante propiciar encontros presenciais fazendo 
coincidir a finalização de uma disciplina – momento este em que se realizará 
a avaliação da mesma - com o início da seguinte – propiciando ao cursista 
um mapeamento de seu percurso. Assim, os encontros durante o 
semestre servirão para discussões temáticas por parte dos 
professores das disciplinas ofertadas, orientações, oficinas, avaliações 
de aprendizagem, apresentação de trabalhos (p.19, grifos nosso). 

 

As análises dos dados demonstram a preocupação dos sujeitos na condução 

dos encontros presenciais. Como consta no documento normativo do curso tais 

encontros devem servir de momentos de aprofundamento do conteúdo disciplinar 

trabalhado.  

Complementando a análise sobre deste tema, é nosso entendimento que em 

vista da realização de um curso nesse tipo de modalidade a atividade prática serviria 

como complementação às atividades teóricas realizadas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. Tal temática foi abordada diretamente nas nossas entrevistas, 

conforme podemos observar nos dados do Quadro - 22, onde as atividades didáticas 

adotadas nos momentos presenciais do curso foram objeto de questionamento por 

parte da maioria dos entrevistados. 

Nos depoimentos percebemos que a maior desaprovação se manifesta em 

razão da ausência das atividades práticas necessárias ao exercício da função de 

gestor público. A esse respeito, conforme visto na análise das ementas das 

disciplinas percebe-se que o curso privilegiou a formação teórica em detrimento de 

atividades práticas. Nas análises anteriores notamos que eles consideram que essas 

atividades poderiam ser desenvolvidas durante os encontros presenciais que, assim, 

se tornariam mais produtivas. 
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Quadro 22 – Percepção dos Entrevistados sobre os Encontros Presenciais do Curso  
“ [Achei] ―O número de encontros demasiados” 

“ ...alguns tutores necessitam de uma melhor vivência com a gestão pública...” 

“...em alguns casos, as atividades não eram objetos de motivação” 

“São excelentes oportunidades para a troca de experiência” 

“deveriam ter mais encontros pelo menos de 15/15 dias e marcar de oito e começar oito. Mais 

discussão nas salas e mais assuntos teóricos e práticos da área de Gestão Pública...” 

“...Os encontros deveriam ter mais ser mais participativos..." 

“... Pra ser sincero, perda de tempo. Poderia utilizar esse espaço para um debate melhor 

direcionado..." 

“Foram necessários” 

“... o conteúdo das apostilas deveriam ser mais aprofundado, ou pelo menos melhor repassado” 

“... Muitos encontros não tiveram motivo de acontece... Os encontros presenciais poderiam ocorrer 

de maneira mais dinâmica, com formação de mesa redonda, levando os alunos a uma maior 

integração, inclusive na partilha de vivências profissionais” 

“Acho que os encontros presenciais poderiam ter sido mais proveitosos, deveriam trazer gestores 

públicos, pessoas ligadas à área de gestão pública para trocar ideias, passar suas experiências” 

“Deveriam ser aulas... No final do curso os encontros ficaram enfadonhos e inócuos...” 

“Com certeza não. Poderia ter sido melhor organizados” 

“...Nestes encontros esperava mais aprofundamento (discussões) dos assuntos tratados nas 

disciplina” 

“... Entendo que a falha maior de todo curso foi colocar a cadeira do TCC sem nenhuma reunião 

antes ou qualquer orientação presencial” 

“...principalmente aqueles que o professor veio preparado para dar aula e tira as nossas dúvida” 

“... os professores não tinham objetivo e apenas apresentavam os critérios das prova” 

“...Poderiam fazer simulações operacionais de praticas de gestão em algumas disciplinas, focando 

os conteúdos na administração pública, observando o desenvolvimento e habilidades de cada 

aluno-gestor” 

“poderia ser mais direcionados aos conteúdos propostos ...” 

“Em sua grande maioria foi, muito embora saibamos que alguns tutores não estavam preparados...” 

“.... Deveriam ocorrer atividades práticas...” 

“Acho que deveria ocorrer encontros de apresentação das disciplina” 

“Nem todos. Em alguns faltaram mais explicações da disciplina” 

“... Deveria ocorrer atividades mais direcionadas...” 

“Foram poucos e meio conturbados...” 

“...acredito que nos encontros devia haver aula, o que não aconteceu, raras as vezes que os 

professores deram aula” 

“Os encontros presenciais funcionaram bem no primeiro módulo e foram...” 

“Faço sugestão para que sejam incrementados outros suportes de informação...” 

“Na maioria sim, embora encontramos tutores especialmente despreparados para função...” 

“Deveriam ser trabalhados os assuntos mais importantes e que geraram dúvidas...” 

“Os encontros foram válidos, sim. Foram momentos de bastante enriquecimento intelectual...” 

“... contribuíam para a troca de experiências...” 

“Infelizmente acredito que a maioria dos encontros presenciais não atingiram o objetivo...” 
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No terceiro e último eixo procuramos levantar informações sobre a 

percepção dos egressos a respeito da gestão pública, objeto do curso de 

Especialização, a partir das seguintes questões:  

 

1. Existem dificuldades para desenvolver suas atividades como gestor? 

Quais? 

2. Em sua opinião, o que precisaria mudar para que a gestão pública 

melhore? 

3. Em sua opinião, quais as características de um bom gestor público? 

4. Poderia me dizer o que entende por administração gerencial? 

 
A primeira questão visava inferir dos egressos as dificuldades encontradas 

na sua atividade como gestor público, esse dado se fez necessário em razão da 

justificativa do curso, idealizado como forma de modernização da gestão em face 

das dificuldades enfrentadas na transição de um Estado burocrático para um Estado 

gerencial, ainda assim é perceptível a partir da fala dos sujeitos que  alguns traços 

do patrimonialismo burocrático continuam presentes na administração pública 

brasileira, como podemos observar nos extratos das entrevistas que se seguem 

abaixo: 

 

"Sim, como gestor público... eu vejo algumas dificuldades mais do ponto de 
vista administrativo e orçamentário... Porque como a gente trabalha com 
recursos públicos, em muitos momentos a gente tem recursos 
contingenciados e [a] falta de recurso e repasse público de governo e de 
projetos interrompidos... causa um certo problema quando da execução das 
coisas...". 

 

"Como gestora sim, por que eu faço parte de uma equipe multidisciplinar...  
e até por que a coisa pública, ai eu volto a dizer: quando a gente está na 
esfera municipal isso ainda é mais acirrado, a questão pública é vista com 
muita politicagem, ela não é política, ela é politicagem, politiqueira, 
entendeu? Então quanto menor a esfera pública mais isso é acirrado, então 
hoje você vê uma profissionalização da coisa pública numa esfera federal... 
a esfera estadual também já tá tendo um olhar muito mais profissionalizante 
nesse sentido. O município ainda ta trabalhando muito com indicação do 
vereador, entendeu? Agora mesmo a prefeitura do Recife tá abrindo 
concurso pra gestor, não é? Que coisa boa, que ganho bom e esses cursos 
de gestão pública estão trazendo. Antigamente era tudo indicação, tudo 
indicação do deputado, do vereador, do político, do partido... então... se 
você não fazia parte do partido, apesar de ser qualificado você estava fora 
da gestão, enquanto gestão" 
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Entre as percepções identificadas, destacamos as seguintes: 

 

a) A burocracia ainda encontrada na gestão Pública; 

b) A falta de sensibilidade em relação às demandas tipicamente sociais; 

c) O patrimonialismo; 

d) A qualificação profissional. 

 

Coincidentemente ou não as questões levantadas pelos gestores egressos 

permeiam a discussão proposta no Projeto Pedagógico, que constituem desafios 

para a nova gestão pública. Nesse sentido a segunda pergunta procurava 

caracterizar o gestor, desta feita, responsável pela execução das políticas 

governamentais, ao enfrentamento desses problemas.  

 
Quadro 23 – Percepção dos pesquisados sobre as características do ―novo‖ gestor 
público 
EG1 ―...tenha hoje uma postura bem diferente do que existia ha alguns anos atrás, eu acho que 

um dos pontos principais ele tem que ter um conhecimento técnico e político muito forte. Um 

bom conhecimento como funciona estrutura de governo, como funciona as questões das 

políticas‖. 

EG2 ―...Tenha realmente o compromisso com toda a população‖. 

EG3 ―...Ter um olhar pra administrar sem estar arraigado às indicações políticas, ou seja a 

grande característica do gestor seria ter um olhar profissional, principalmente a 

profissionalização das atividades‖ 

EG4 ―...ter a consciência do que é gerir uma coisa pública. Primeiro elemento, se o camarada tem 

aquela disposição de se voltar para aquela função de forma que ele conheça o que ele vai 

fazer, já é um passo largo que ele ta dando, depois é a questão da qualificação, por que 

gestor público sem qualificação pra mim é fantoche, ele tá somente pra responder pelo 

cargo. Então eu acho primordial é ele ter esse conhecimento básico do que é gerir a coisa 

pública e depois ter os requisitos necessários pra ele ser um bom gestor‖. 

 
Conhecimento técnico e político, mudança de postura, compromisso, 

profissionalização da gestão são expressões utilizadas pelos pesquisados para 

explicitarem o que entendem sobre uma adequada gestão pública. Em relação à 

concepção mais direta sobre a administração gerencial, a análise das respostas 

aparenta reforçar, igualmente, um distanciamento da sua aceitação, como indicam 

os dados do Quadro - 24.  
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Quadro 24 – Percepção dos pesquisados sobre a administração gerencial  
EG 1 “...eu não sei cara... assim...o gerenciamento dos recursos? O gerenciamento das políticas 

públicas? Deve ser bem nesse aspecto,  tá muito solto esse negócio pra mim na verdade‖ 

EG 2 ―...Creio que seja trazer a iniciativa privada muito mais junto da iniciativa pública é... por 

que na minha visão ainda está um pouco longe uma da outra‖ 

EG 3 ―...É mais controle, é a coisa mais programada‖. 

EG 4 ―Administração gerencial a meu ver seria a forma moderna de gestão pública. Então numa 

administração gerencial são traços de uma administração do passado com uma mescla de 

uma administração do presente‖ 

 
Conforme demonstrado na análise cognitiva do Projeto Pedagógico do curso 

de Especialização em Gestão pública o Programa PNAP foi concebido diante da 

análise da perspectiva governamental que interpreta(va) como problema a não 

adequação da formação dos funcionários púbicos à nova estrutura organizacional 

dentro do contexto de reforma do Estado a partir da década de 1990. 

Para o alcance desses objetivos propôs-se, então, uma reformulação dos 

quadros de pessoais administrativos a partir da requalificação e capacitação 

profissional como uma das soluções propostas para que os servidores se 

apropriassem da gestão dos processos e das atividades concernentes as novas 

funções desempenhadas pelo Estado. Esta capacitação profissional compreendeu 

tanto elementos do neoliberalismo, como da perspectiva social democrata. 

O instrumento principal para concepção do objetivo do Programa PNAP se 

materializa por meio dos cursos, objeto de nossa análise, o Curso de Especialização 

em Gestão Pública, bem como os meios pelos quais ele tem se viabilizado, além das 

outras iniciativas e opções e as suas dimensões normatizadoras: Servidores públicos 

portadores de diploma de curso superior que exercem atividades em órgãos públicos 

ou do terceiro setor ou que tenham aspirações ao exercício de função pública; Curso 

realizado na Modalidade EaD. 

Como indicam os dados apresentados, a tendência dos egressos é a não 

associação do curso com a gestão gerencial que, em parte, orienta seu projeto 

pedagógico refletido no conteúdo proposto para as disciplinas. Por outro lado, há 

que se levar em conta o conjunto de mediações que envolvem os processos de 

definição e de implementação de ações governamentais, como é o caso do 

Programa e do curso em análise. Entre estas mediações situa-se o modo como os 

professores e tutores trabalham os conteúdos, as próprias vivências anteriores dos 
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alunos, dentre outros elementos que mereceriam ser também investigados, mas não 

nos limites em que se coloca a presente pesquisa.  

Podemos mesmo arriscar a afirmar que a qualificação obtida no curso por 

parte dos egressos, não alterou ou mesmo serviu para reforçar a percepção de que 

a melhoria da operacionalidade da atividade pública deve se basear nas relações 

democráticas e não no que apregoa a ótica gerencial de administração.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Tentar apreender as percepções que norteiam o campo das políticas 

públicas e seus respectivos referenciais normativos por meio do exame de uma das 

ações de um Programa foi a pretensão deste estudo. Como deve ter ficado claro, o 

nosso objeto de pesquisa foi um programa de governo que, em suas intenções 

proclamadas, coloca como meta a capacitação profissional de novos quadros para 

um melhor atendimento das demandas sociais, muito embora seus postulados 

estejam, de algum modo, ligados aos esteios neoliberais que preconizam a 

diminuição do Estado em prol da nova lógica capitalista de administração da coisa 

pública. Por outro lado, buscamos junto aos egressos-gestores desse plano 

governamental apreender sua percepção frente a essa iniciativa. 

Ao mesmo tempo esta dissertação procurou de alguma forma, dentro da 

linha de pesquisa Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação ampliar 

o debate em torno da política de formação de novos quadros para administração 

pública brasileira a partir dos estudos sobre o referencial normativo que marca o 

desenho da políticas pública analisada. 

Inicialmente, a análise conteúdo do Projeto Pedagógico do curso de 

Especialização em Gestão Pública traduziu os referenciais presentes nos ditames de 

uma Nova Gestão Pública que, a exemplo de experiências de outros países, pauta-

se sob influências de postulados neoliberais. Isto, muito embora o conteúdo latente, 

de igual modo, aparenta relevar orientações de uma perspectiva democrática de 

gerenciamento da coisa pública no Estado brasileiro. 

Como observado na análise dos dados relativos aos egressos, tal orientação 

parece não se fazer presente nas suas percepções, mas eles atribuem grande 

relevância à qualificação. Os dados sugerem que esta qualificação desperta no 

egresso a noção de importância da atividade pública como meio de melhoria de 

atendimento do cidadão ―cliente‖. 

A conclusão que podemos chegar, por meio das inferências das categorias 

analisadas e com base no enfoque teórico utilizado, é que, apesar das 

características democráticas que permeiam a execução do curso, sua lógica tem 

como referencial normativo um contexto situado num campo de incertezas políticas 

que, grosso modo, podemos conceituar como de cunho ―neosocial‖. Termo que deve 

ser entendido no sentido adotado num encaminhamento político onde se mesclam 
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doutrinas sócio-democráticas e liberais, com prevalência de uma ou de outra a 

depender de determinada conjuntura política. 

É sob esse aspecto que chamamos a atenção neste trabalho. É preciso que 

despertemos para a manipulação discursiva existente no pensamento neoliberal 

para que se possa fazer realmente um Estado social, para que possamos seguir 

lutando pela sua concretização e condução de nosso país à uma situação realmente 

democrática. O documento normativo do Programa analisado espelha os referenciais 

predominantes pelo qual se pautam as relações entre Estado, sociedade e mercado 

na contemporaneidade cuja premissa está baseada na mínima intervenção estatal. 

Essa nova relação de atuação ficou clara quando da análise da Justificativa 

consignada na elaboração deste curso. Nessa categoria de análise o discurso 

manifesto ergue-se sob o argumento da necessidade da modificação das estruturas 

estatais nesse novo século como forma de melhoria do atendimento das demandas 

sociais. Sob as influências de postulados neoliberais, os objetivos do curso têm 

como meta a implantação do modelo gerencial de administração da coisa pública de 

forma a tornar mais eficiente à resolução dos conflitos inerentes às relações entre 

Estado e sociedade. 

Embora predominante tal orientação normativa, em diversas partes desse 

projeto político foi possível perceber a influência de outras orientações políticas. 

Assim, ao mesmo tempo em que se proclamam os ideários neoliberais, coloca-se 

como perspectiva de atuação do discente-gestor atribuições profissionais com vistas 

à indução da participação democrática. 

Foi por meio dessa mescla de orientações que vários questionamentos 

emergiram durante a análise. Quando observamos a realidade social brasileira não 

há como negar que grande parte dos projetos políticos espelha, na realidade, visões 

instrumentalistas de administração do Estado, onde o local nada mais é que a 

representação pontual da ideologia dominante, exemplos dessas ações podem ser 

concebidas nas políticas que regem a educação no Brasil. 

Ao longo de toda a análise do Projeto Pedagógico do curso ficou evidente 

essa noção, as ―pistas‖ fornecidas ao longo da análise realizada sob o projeto irão 

convergir e se materializar na proposta de concepção do curso. É nessa parte 

documental deste programa político de qualificação profissional, que se encontrou 

de forma transparente os pressupostos e as prescrições que dão sentido a essa 

política pública - seus valores e normas -, expressos por meio de suas dimensões 
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cognitiva, instrumental e normativa e, consequentemente seu referencial normativo, 

referencial esse alicerçado sob a ótica gerencial de administração do Estado. 

A análise dos dados dos documentos normativos que compõem o Programa 

e o curso, como também as informações levantadas por meio de aplicação de 

questionário e das entrevistas com os egressos demonstrou que o curso de 

Especialização em Gestão Pública foi concebido como proposta instrumental do 

governo frente a não adequação dos funcionários púbicos à nova estrutura 

organizacional no contexto da reforma do Estado a partir da década de 1990. 

De acordo com o que foi avaliado e discutido nesta dissertação o PNAP 

propõem-se a efetuar uma reformulação dos quadros de pessoais administrativos a 

partir da requalificação e capacitação, sendo esta uma das soluções propostas para 

que os servidores se apropriem da gestão dos processos e das atividades 

concernentes as novas funções desempenhadas pelo Estado. 

Como observado, a capacitação profissional compreendeu tanto elementos 

do neoliberalismo, como da perspectiva social democrata. Conforme indicaram os 

dados apresentados, a tendência dos egressos é a não associação do curso com a 

gestão gerencial que, em parte, orienta seu projeto pedagógico refletido no conteúdo 

proposto para as disciplinas. As respostas mostraram que os sujeitos do curso não 

conseguiram agregar os conceitos às suas concepções, o que mostra que alguns 

objetivos não foram  atingidos. Assim, conforme exposto, podemos mesmo arriscar a 

afirmar que a qualificação obtida no curso por parte dos egressos, não alterou ou 

mesmo serviu para reforçar a percepção de que a melhoria da operacionalidade da 

atividade pública deve se basear nas relações democráticas e não no que apregoa a 

ótica gerencial de administração.  

No conjunto dos dados, entendemos que paralelamente o estudo pode 

contribuir ou pelo menos suscitar o debate nos estudos no campo das pesquisas em 

política educacional, destacando como principais colaborações: 

1. O levantamento do debate no campo de estudo dos referenciais 

normativos que subsidiam a formulação de políticas públicas; 

2. A influência do papel da Reforma do Estado no contexto político-social 

contemporâneo; e 

3. A discussão da profissionalização dos quadros de agentes públicos dentro 

do contexto gerencial das atividades públicas. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA PESQUISA REALIZADA ONLINE COM 33 (TRINTA E 

TRÊS) EGRESSOS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA – 

IFPE 

 

 

Formação na Graduação:______________________________________________ 

Município que reside:_________________________________________________ 

Polo que Estuda:_____________________________________________________ 

Ente estatal que trabalha 

 Federal ( ) Estadual ( ) Municipal ( ) Não é servidor público ( ) 

Tipo de atividade  que exerce no Serviço Público 

 Assessoramento (  ) Chefia (  ) Gerência (  ) Outros (  ) 

PESQUISA - EGRESSOS 

1. Em relação ao curso, as disciplinas foram consideradas importantes para o 
seu aprendizado profissional? Quais e por quê? Sentiu falta da abordagem de 
algum outro tema? 
____________________________________________________________________ 

2. A modalidade Educacional (EAD) atendeu às suas expectativas e ao objetivo 
do curso? Se possível justifique. 
____________________________________________________________________ 

3. Os encontros presenciais foram considerados válidos? Em sua opinião o 
que deveria ocorrer durante esses encontros? 
____________________________________________________________________ 

4. O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) favoreceu o aprendizado do 
conteúdo? 

 Parcialmente (  ) Sim (  ); Não (  ) 

5. O Material Didático disponibilizado foi importante no processo de ensino-
aprendizagem 

 Parcialmente (  ) Sim (  ); Não (  ) 

6. Fale sobre a interação durante o Curso no que concerne a relação: 

a) Professor-Cursista:_______________________________________________ 

b)  Cursista-Cursista :_______________________________________________ 

c) Tutor-Cursista: __________________________________________________ 

d) Coordenação-Cursista:____________________________________________ 

7. O curso atendeu suas expectativas, o capacitou/formou como Gestor 
Público? 
____________________________________________________________________ 

Pesquisa 

Nº XXX 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS 

REALIZADAS COM 04 (QUATRO) EGRESSOS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

EM GESTÃO PÚBLICA – IFPE 

 

 

Local de trabalho:____________________________________________________ 

Município:___________________________________________________________ 

Idade:______________________________________________________________ 

Sexo:_______________________________________________________________ 

Tempo de exercício no serviço público:__________________________________ 

Formação na graduação:______________________________________________ 

 

ENTREVISTA - EGRESSOS 

1. Qual a atividade que desenvolve no serviço público? 

____________________________________________________________________ 

2. Por que escolheu fazer o curso de especialização em Gestão Pública? 

____________________________________________________________________ 

3. Como surgiu a oportunidade de fazer o curso? 

____________________________________________________________________ 

4. Como avalia o curso realizado? (Pontos Positivos e Pontos Negativos) 

Alguma coisa deve ter ficado? 

____________________________________________________________________ 

5. Houve conteúdos que você considerou mais relevante? (Quais e por que) 

____________________________________________________________________ 

6. E conteúdos menos relevantes? (Quais e por que) 

____________________________________________________________________ 

7. O curso de especialização contribuiu para melhorar o desempenho de suas 

atividades? (Em caso de resposta positiva, dizer como. Em caso de resposta 

negativa, dizer por que). 

____________________________________________________________________ 

8. Existem dificuldades para desenvolver suas atividades como gestora? 

Quais? 

____________________________________________________________________ 

 

Entrevista 

Nº XXX 
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9. Em sua opinião, o que precisaria mudar para que a gestão pública melhore? 

____________________________________________________________________ 

10. Em sua opinião, quais as características de um bom gestor público? 

____________________________________________________________________ 

11. Poderia me dizer o que entende por administração gerencial? 

____________________________________________________________________ 

12. Se acha que o curso de Especialização em gestão pública precisaria 

melhorar e por quê? 

____________________________________________________________________ 

13. Se o curso fosse realizado integralmente de forma presencial ele seria 

melhor do que em EaD? 

___________________________________________________________________________ 


