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A avaliação busca conhecer  

não para execrar o passado,  

punir o presente e condenar o futuro, mas, 

 para compreender as dificuldades e equívocos 

 e potenciar as condições de construir  

com melhor qualidade  

os agentes, as instituições e os contextos. 

 (DIAS SOBRINHO, 1996, p. 23) 
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RESUMO 

 

  

Nas Ciências Sociais o campo da avaliação institucional ocupa uma posição 
desprivilegiada, pois as pesquisas avaliativas desenvolvidas têm 
frequentemente se debruçado sobre a avaliação de políticas/programas. A 
avaliação das instituições públicas, em termos mais amplos, apenas tem 
alcançado certo espaço na literatura educacional e, em alguma medida, nos 
estudos organizacionais. O problema é que a primeira perspectiva, pela sua 
própria natureza, pensa sobre um modelo específico de instituições- as 
universidades, enquanto que a segunda ainda que abarque um gama maior de 
tipos institucionais, têm assumido uma postura essencialmente “gerencialista”. 
A pergunta norteadora dessa pesquisa é: a ENAP é uma instituição eficaz? O 
desafio é, a partir das ferramentas teóricas e metodológicas utilizadas pela 
avaliação de políticas e pela avaliação das instituições, sobretudo as 
educacionais, avaliar a Escola Nacional de Administração Pública- ENAP, uma 
Escola de governo voltada oficialmente à formação e qualificação da alta 
burocracia pública nacional. Para tanto, foram criadas dimensões institucionais 
(caraterísticas organizacionais, gestão administrativa, condições materiais, 
recursos humanos e dimensão educacional) e elencadas questões a serem 
respondidas para cada uma delas. Esse trabalho contou com densa análise 
documental e entrevista estruturada com gestores da instituição avaliada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação; instituições; Escola de governo; ENAP. 
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ABSTRACT 

 

 

The field of institutional assessment occupies an unprivileged position in the 
Social Sciences, since evaluative researches have often focused on the 
assessment of policies/programs. The assessment of public institutions in a 
wider sense has achieved some recognition only in the educational literature, 
and to some degree in organizational studies. An issue with the former would 
be that it, due to its own nature, reflects upon a specific model of institution (the 
university), whereas the latter, despite including a wider range of institution 
types, have adopted an essentially managerialist approach. The guiding 
question for this research is: is ENAP an effective institution? This thesis deals 
with the challenge of assessing, with the use of the theoretical and 
methodological tools involved in the evaluation of policies and institutions 
(especially educational ones), the Escola Nacional de Administração Pública 
(ENAP), a Escola de Governo (literally “government school”) whose official goal 
is to train the upper echelons of the country’s public bureaucracy. To 
accomplish this, institutional dimensions—organizational characteristics, 
administrative management, material conditions, human resources, and 
educational dimension—were created, and questions relating to each of them 
were posed and answered. This research counted on dense documentary 
analysis and structured interview with managers of the evaluated instruction. 

 

KEYWORDS: assessment; institutions; government school; ENAP 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir dos anos 1995 a qualificação profissional dos servidores 

públicos no Brasil, em todas as esferas de governo, tornou-se, um tema de 

destaque na agenda governamental. A introdução de novas técnicas gerenciais 

exigiria a formação de um corpo de funcionários em condições de acompanhar 

o ritmo dos acontecimentos.  

Segundo o discurso governamental, fazia-se necessária uma mudança 

no perfil do Estado que o tornasse menos dispendioso e mais eficiente, algo 

intimamente ligado ao aperfeiçoamento da atuação do servidor público. Esse 

deveria possuir habilidades e conhecimentos técnicos adequados para o novo 

modelo de gestão que se estabelecia. A busca por uma administração mais ágil 

e eficiente, que priorizasse os resultados, pressupunha uma maior atenção à 

gestão dos recursos humanos.  

Nessa conjuntura de preocupação com um tipo específico de 

qualificação da burocracia pública, as Escolas de Governo adquiriram 

centralidade, tendo como atribuição treinar, capacitar e até formar profissionais 

para o setor público, ao ponto que se tornaram um dos instrumentos 

fundamentais de difusão dos pressupostos gerenciais.  

A Escola de governo é um fenômeno contemporâneo e sua origem está 

entrelaçada a importantes transformações ocorridas na relação entre o Estado 

e o restante da sociedade. O argumento de sua formação é o de com ela seria 

possível formar gestores públicos mais capacitados, a fim de aperfeiçoar a 

qualidade dos serviços prestados à população, meta difundida pela chamada 

reforma do Estado. Essas Escolas podem ser classificadas em dois grupos: um 

primeiro grupo, focado na capacitação de profissionais destinados às áreas e 

carreiras específicas de Estado; e um segundo, que, além da capacitação para 

o setor público, abrange um número maior de servidores das mais diversas 

áreas. (ZOUAIN, 2003). A Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, 

é exemplo do primeiro tipo de Escolas.  
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A ENAP foi criada em 1986 segundo o modelo da Ecole Nationale 

d'Administratio, a ENA francesa, durante o mandato do presidente José 

Sarney, mas foi no período Fernando Henrique Cardoso- FHC que se destacou 

no cenário nacional, atuando como um instrumento de qualificação técnica da 

burocracia pública. 

  O objetivo central explicitado da ENAP é o de formar uma elite de 

administradores públicos bem preparados teoricamente e capazes de utilizar 

instrumentos práticos para atuar nas organizações governamentais.  No site da 

Escola consta que sua missão consiste em “[...] desenvolver competências de 

servidores para aumentar a capacidade de governo na gestão das políticas 

públicas. Para tanto, atua por meio da oferta de cursos e programas para 

desenvolvimento técnico e gerencial, formação e aperfeiçoamento de carreiras 

e especialização, nas modalidades presencial, a distância e mista.”1 De acordo 

com o novo Estatuto da ENAP, aprovado em 20 de março de 20142, a Escola 

“tem por finalidade promover, elaborar e executar programas de capacitação de 

recursos humanos para a Administração Pública Federal, visando ao aumento 

da capacidade de governo na gestão das políticas públicas". Assim, em 

resumo, seu foco oficial de atuação é a formação de dirigentes de carreiras 

estratégicas da administração pública e a estruturação de um aparato 

burocrático profissional e estável através da preparação de uma elite 

burocrática possuidora de formação teórica e conhecimento prático necessário 

para melhoria da performance da gestão pública.  

Várias parecem ter sido as estratégias adotadas pela ENAP para 

alcance de seu objetivo central. É interessante citar a oferta de uma série de 

cursos para formação e capacitação da burocracia pública. Além disso, conta 

com a existência de um site na internet, instrumento para difusão de 

informações sobre a gestão pública. Possui os Cadernos ENAP e a Revista do 

Serviço Público- RSP, que divulgam trabalhos sobre o tema geral da 

administração pública. Possui uma Rede Nacional de Escolas de Governo, 

criada em 2003 com o intuito de criar novos espaços de interlocução entre as 

                                                           
1 Informação extraída do site da instituição em 14/11/2014. 
2 http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_content;task=view;id=564 
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instituições que trabalham com formação e capacitação profissional dos três 

níveis da burocracia pública.  Mas dentre todas as suas atividades, a de maior 

destaque é o curso de formação para as carreiras de Especialista em Políticas 

Públicas e Gestão Governamental- EPPGG e Analista de Planejamento e 

Orçamento- APO, que se constitui como a segunda etapa do concurso público 

para admissão na carreira e é o responsável pela seleção e preparação dos 

quadros de alta gerência para a Administração Pública Federal. 

Os curso de Formação para as carreiras de EPPGG e a APO já estão 

em sua 16ª e 17ª edição, respectivamente. Possuem caráter eliminatório e 

classificatório. O primeiro realizou-se inicialmente em 1989, momento em que a 

carreira também foi institucionalizada e o segundo em 1999. Desde então a 

ENAP tem sido responsável por formar a “elite” da gestão pública federal.  

Tendo visto o panorama apresentado, essa pesquisa tem como 

problema a seguinte pergunta: A ENAP possui eficácia institucional para 

alcançar seus objetivos explícitos? A partir dessa pergunta central avalia-se 

a capacidade da instituição em mobilizar “recursos” das mais diversas 

naturezas para alcance de seus objetivos, a qualidade desses (no que diz 

respeito a elementos como clareza, factibilidade) e os fatores institucionais que 

servem enquanto facilitadores ou como entraves ao seu alcance.   

 Esta pesquisa consiste basicamente numa avaliação institucional da 

ENAP, utilizando aspectos presentes nas chamadas avaliações de processo3, 

tendo a eficácia como critério central avaliado.   

Antes de tudo, é importante esclarecer o que se chama de avaliação. 

Em sentido geral, avaliar implica em valorar algo (WEISS,1978), em atribuir 

conceitos que podem ser positivos ou negativos, em relação ao que avalia. A 

avaliação de processo é uma das formas possíveis de desenvolver uma 

avaliação, levando em conta a aferição de eficácia, o cumprimento das 

diretrizes previamente estabelecidas, o alcance das metas traçadas 

                                                           
3 O capítulo 3 da tese, presente nesse texto, fará uma exposição sobre a avaliação de 
processos. 
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(FIGUEIREDO; FIQUEIREDO, 1989), identificando as estratégias que 

favoreceram e as que dificultaram esse alcance (DRAIBE, 2001).  

Medir a eficácia não implica em aferir o desempenho institucional, não 

no sentido meramente quantitativista que a denominada nova gestão pública 

imprimiu a esse conceito. A ideia de eficácia, conforme explicitado 

anteriormente, vai além da ideia de desempenho gerencial. Será avaliada, 

nesse estudo, especialmente a capacidade da ENAP de formular seus 

objetivos e responder com eficácia a eles, identificando-se e apreendendo-se 

os aspectos internos que contribuem e dificultam esse processo. 

Assim, o objetivo geral desse trabalho é o de avaliar a eficácia da ENAP 

em relação aos seus objetivos explícitos previamente traçados, considerando 

como elemento essencial nesse processo o que ficou delimitado como suas 

cinco dimensões centrais, a saber: organizacional, administrativa, material, 

humana e educacional, tendo esta última foco nos cursos de formação para a 

carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental- 

EPPGG.  

A priorização, na dimensão educacional, da avaliação do curso de 

EPPGG deu-se devido há alguns fatores: primeiro, pela importância 

fundamental desse curso para origem e estruturação da ENAP.  Desde a 

fundação da instituição a promoção desse curso foi responsável por muito do 

que se tornou a identidade da Escola. Segundo, pela profunda ligação do curso 

com o objetivo oficial explícito da instituição, de modo que parte significativa da 

sua possível eficácia está atrelada ao desempenho dele. Outro motivo foi a 

possibilidade de acesso a informações específicas sobre tal curso de formação. 

Isso porque foi solicitado a gestão da ENAP, informações detalhadas sobre os 

cursos de formação para carreiras desenvolvidos pela Escola, mas essas 

somente foram conseguidas sobre os cursos de formação para EPPGG, pois 

tais informações já estavam documentadas e publicadas através dos Cadernos 

ENAP. O mesmo não aconteceu com o curso de Analista de Planejamento e 

Orçamento- APO, cujos dados específicos não estão disponibilizados 

virtualmente. Também acredita-se que, pelos critérios a ser avaliados em 
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relação aos cursos, analisar o curso de APO traria, majoritariamente, 

informações recorrentes, possíveis de serem visualizadas e interpretadas em 

observação ao curso para a carreira de EPPGG. 

 São objetivos específicos desse estudo: a) traçar o perfil da ENAP a 

partir do que se considera ser suas dimensões gerais para funcionamento; b) 

perceber em que medida os objetivos propostos estão sendo atingidos; c) 

verificar quais as estratégias e mecanismos institucionais que têm ou não 

contribuído para o alcance dos resultados esperados pela instituição, 

apontando elementos facilitadores e de entrave à implementação dos objetivos. 

d) analisar se a estrutura e funcionamento interno da ENAP condicionam seus 

cursos; e) observar se o conteúdo e perfil dos cursos tem alguma participação 

dos técnicos da instituição.  

Essa pesquisa foi realizada de acordo com as informações e 

documentos institucionais. Estudar os dados explícitos é uma escolha 

metodológica, mas que não omite a possibilidade de existir contradições entre 

os objetivos oficiais e os não oficiais, entre o que é dito e o não dito, os 

objetivos explicitados e os reais, superposição e paralelismo de objetivos. 

 Trata-se do que Weiss (1978) chama de “agenda oculta” e de “metas 

encobertas”, elementos que não vem à tona, mas que muitas vezes balizam 

comportamentos. Scriven (1967) também fala sobre essa questão, quando 

propõe uma “avaliação livre de objetivos”, na qual os avaliadores desconhecem 

intencionalmente os objetivos formais do que estão avaliando, já que, para o 

autor, uma avaliação focada em objetivos oficiais produz falsas expectativas 

em relação aos resultados, criando no pesquisador uma venda que dificulta a 

visualização da realidade.  

 A ENAP foi percebida a partir de seus objetivos formais, sobretudo em 

como está organizada para cumprimento deles, uma vez que o estudo dos 

objetivos implícitos e ocultos iria requerer um outro tipo de avaliação, no caso a 

avaliação política (SOUZA, 2014). 
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A partir do que Wholey (2004b) chamou de “exame de avaliabilidade”, 

uma espécie de pré-avaliação exploratória que testa a capacidade de um dado 

programa público de ser avaliado, considera-se que mesmo com as possíveis 

distorções entre objetivos explícitos e implícitos da ENAP, a avaliação aqui feita 

se justifica, já que de acordo com os critérios traçados pelo autor, a instituição 

possui objetivos que podem ser considerados realistas e passíveis de serem 

atingidos, com informações e dados basicamente disponíveis e com alguns 

gestores responsáveis comprometidos em participar da pesquisa.  

Para tanto, foram selecionadas cinco dimensões da instituição, distintas 

e interdependentes, que apesar de não esgotarem, não darem conta de toda 

sua complexidade, constituem-se como um recorte das condições 

apresentadas pela Escola para alcance do que a mesma se propõe. Ao final, a 

investigação dessas dimensões tem como finalidade, como mencionado, 

responder a questão central: a ENAP é eficaz? Isto é, seus objetivos formais 

estão sendo alcançados? Se sim, em que medida isso tem ocorrido? Quais os 

principais fatores que levam ao seu sucesso e/ou insucesso?  

 As dimensões estabelecidas para facilitação da pesquisa foram: 

organizacional, administrativa, material, humana e educacional. Acredita-se 

que a eficácia de Escola está atrelada ao bom desempenho de suas 

dimensões como um todo, mas há que se considerar a relevância a 

preponderância da questão educacional, dada a finalidade declarada da 

instituição avaliada.  

Para fins metodológicos, foi construído um caminho lógico para esta 

avaliação. Foram concatenados os “passos” investigativos, isto é, feita uma 

ilação entre o que se quer avaliar, as questões feitas em relação ao aspectos 

da avaliação, os indicadores, e o “material” de onde todas essas informações 

foram retiradas. 

Falando de outro modo, para cada dimensão foram relacionados 

aspectos centrais a serem examinados. Em consequência, para estes, foram 

atreladas perguntas norteadoras. Como forma de responder a estas perguntas 

foram delimitados indicadores e suas respectivas formas de coleta.  
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Em resumo, esta avaliação conta com o seguinte esquema analítico: 

Dimensões↔ aspectos centrais ↔questões ↔ indicadores↔ formas de coleta 

 

A descrição completa desse caminho lógico, encontra-se na seção 5.1, 

“questões e procedimentos metodológicos da avaliação”.  

 Os principais recursos metodológicos com os quais conta a pesquisa 

são: 

a) análise documental- documentos internos da ENAP, especialmente o Plano 

de Desenvolvimento Institucional- PDI, o relatório da Comissão Própria de 

Avaliação- CPA e o programa do curso de formação inicial para a carreira de 

EPPGG; publicações oficiais, a exemplo do livro comemorativo de aniversário 

da Escola, dos Cadernos 33 e de publicações feitas via site e; documentos 

externos, tais como editais do concurso para a carreira de EPPGG e 

publicações da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e 

Gestão Governamental- ANESP.  

b) entrevista semiestruturada com gestores da instituição- o intuito das 

entrevistas foi o de apreender informações não contidas ou que não 

estivessem claras nos documentos internos, bem como servir enquanto 

ferramenta para autoavaliação da instituição por intermédio dos que dela fazem 

parte. A maioria dos gestores a nível de direção e coordenação foram, a 

princípio, contatados por e-mail, porém somente dois responderam as questões 

da pesquisa. Alguns não responderam a nenhum dos contatos feitos e outros, 

afirmaram inicialmente ter interesse e disponibilidade em participar das 

entrevistas, mas durante o processo pararam de responder aos e-mails e, 

posteriormente, ao contato telefônico. Ao final, apenas dois gestores 

responderam à entrevista que foi realizada via whatsapp, por escolha dos 

próprios entrevistados. Como ambos possuem “função-chave” na Escola, 

acredita-se que o saldo das entrevistas para esta pesquisa foi positivo. O nome 

e a função dos servidores foram omitidos, afim de preservar suas identidades, 

sendo atribuído o codinome de “entrevistado 1” e “entrevistado 2”. 
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A hipótese geral desse estudo foi a de que a ENAP é eficaz no alcance 

de seus objetivos formais à medida que apresenta condições estruturais e 

educacionais compatíveis com tal missão, conseguindo, assim, capacitar 

satisfatoriamente os gestores públicos que passam por seus cursos de 

formação. Ela foi testada por intermédio do rastreamento e análise de 

informações, com o intuito de verificar até que ponto as condições da ENAP 

permitiram cumprir seus objetivos explícitos, especialmente, em seus 

documentos. 

A escolha do tema em questão deu-se pela existência de afinidade com 

a temática da qualificação da burocracia pública. Desde a graduação em 

Ciências Sociais, venho desenvolvendo trabalhos que refletem essa 

preocupação. Em meio a algumas leituras, tive contato com o tema Escolas de 

Governo, algo que logo despertou meu interesse devido a pouca atenção que 

lhes é dada pela comunidade científica. Em minha dissertação de mestrado, 

resolvi compreender melhor o universo dessas escolas e dediquei-me a 

entender pouco mais sobre o assunto, realizando uma abordagem a respeito 

de seu surgimento frente aos impositivos da chamada reforma gerencial e ao 

papel atual das mesmas, a partir de uma reflexão sobre a Escola do Serviço 

Público do Estado da Paraíba, a ESPEP. A existência de poucos trabalhos 

sobre o tema trouxe inúmeras dificuldades a efetivação dessa pesquisa.   

Com o doutorado, surgiu a oportunidade perfeita para aprofundar o 

conhecimento sobre as Escolas de Governo, mais especificamente sobre seu 

modelo federal, a Escola Nacional de Administração Pública, olhando-a sob a 

perspectiva da avaliação institucional, temática a qual tenho me dedicado 

desde o ingresso no doutorado.  

As pesquisas que discutem a avaliação tem cada vez mais ocupado 

espaço no Brasil, constituindo-se como um campo de estudo fértil. Seja na área 

das ciências sociais, administração, educação, diversos autores têm dado 

ênfase à avaliação de políticas, programas e projetos (COSTA; CASTANHAR, 

2003; FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986; CONHEN; FRANCO, 1993; 

AGUILAR; ANDER-EGG, 1994; ARRETCHE, 1998; DRAIBE, 2001; 
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CASTANHAR, 2003; CARVALHO,2005; SOUZA, 2013). Alguns pesquisadores 

se dedicam a análise crítica do papel que a avaliação tem assumido no país 

(FARIAS, 2005), enquanto outros se voltam para o desenvolvimento de 

avaliações de desempenho organizacional (HENRICH, 2010; SAGI, 2009). Há 

ainda os que discutem avaliação de instituições educacionais 

(BIELSCHOWSKI, 1996; GASPARETO, 1999; BARTELLY; EYNG, 2004; DIAS 

SOBRINHO, 2008;1998;1996;2003) 

Pelo volume de referências bibliográficas que a macro área da avaliação 

tem apresentado, é possível perceber sua relevância enquanto campo de 

estudo. Entretanto, sendo uma área de pesquisa em processo de consolidação, 

há poucas pesquisas nas Ciências Sociais que avaliem instituições para além 

das de caráter educacional. Os cientistas sociais têm privilegiado a avaliação 

de políticas, programas e projetos, ao passo que pesquisadores da educação 

têm frequentemente se dedicado também à avaliação de Escolas e 

universidades, e que administradores fazem avaliações de desempenho 

organizacional.  

Esta pesquisa situa-se nesse espaço, ao desenvolver uma avaliação 

institucional não educacional, pois ainda que a ENAP atue na formação de 

gestores públicos, trata-se de uma natureza diferente das rotinas educacionais 

típicas avaliadas. 

 Nesse sentido, a escolha e relevância desse tema podem ainda ser 

justificadas por algumas razões específicas: 

a) As Escolas de Governo ainda têm sido pouco estudadas, o que pode 

ser facilmente percebido pelo pequeno número de referências bibliográficas 

sobre o assunto e explicado pela sua natureza recente. Isso faz com que o 

tema seja desconhecido por grande parte da sociedade, inclusive por 

servidores públicos e profissionais da área.  De maneira teórica, a importância 

do estudo pode ser justificada pela tentativa de ampliação das pesquisas sobre 

institutos de formação e capacitação de burocratas públicos, bem como dos 

estudos sobre avaliação institucional, contribuindo para edificação de um corpo 

de referencias teórica e metodológica sobre o assunto.  
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b) De forma mais imediata, o estudo sobre Escolas de Governo tem 

como intuito oferecer subsídios para constituição de espaços de ensino e 

também de reflexão crítica sobre o Estado, a Gestão Pública e sua relação com 

o restante da sociedade, processo ainda em curso no Brasil. Imagina-se que 

discutir a qualificação da burocracia e sua relevância para a melhoria dos 

serviços prestados pelo Estado à Sociedade é um passo inicial mas 

fundamental para o desenvolvimento de políticas consideradas eficientes, 

voltadas ao funcionalismo público. 

c) Esse estudo pode gerar interessantes desdobramentos para área da 

avaliação institucional, oferecendo possibilidades metodológicas aos que 

desejarem avaliar alguma outra instituição, especialmente quando estas não 

forem de caráter educacional formal. 

A tese está organizada em cinco capítulos, além das considerações finais. 

a) O primeiro capítulo tem caráter introdutório. Nele é feita uma 

apresentação geral da tese. 

b) O segundo capítulo, intitulado de A “nova gestão pública” e as escolas de 

governo, faz uma discussão sobre a reforma do Estado no Brasil, a fim de que 

seja contextualizado o momento e o motivo do surgimento da ENAP, tendo 

como foco a questão da carreira de EPPGG. 

c) O terceiro capítulo, Avaliação de políticas, programas e projetos públicos, 

faz um apanhado geral sobre a temática da avaliação, revisitando questões 

teóricas e metodológicas que podem servir para nortear uma avaliação 

institucional. 

c) O quarto capítulo tem como título/tema a Avaliação institucional. Nele, 

são apresentadas e discutidas três avaliações institucionais referenciais: a 

avaliação educacional, de capacidade institucional e a avaliação gerencialista 

das instituições.    

e) O quinto capítulo, Avaliando a ENAP, é responsável pela exposição 

detalhada dos passos investigativos adotados nessa pesquisa, ao passo que 
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também contém a avaliação da instituição propriamente dita, a partir do que se 

considerou ser suas cinco dimensões centrais.  
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2. A “NOVA GESTÃO PÚBLICA” E AS ESCOLAS DE GOVERNO  

 

As Escolas de Governo são, em muito, frutos de uma série de mudanças 

que atingiram Estados espalhados pelo mundo. O objetivo desse capítulo é 

apresentar as mudanças que propiciaram o surgimento dessas Escolas e 

introduzir, também, elemento para a posterior avaliação, discutindo então o 

porquê de seu surgimento, sua configuração e difusão, tendo como base 

especialmente a Escola Nacional de Administração Pública. Para tanto, é 

importante discorrer um pouco sobre o que acontecia no mundo e no Brasil nos 

anos 1980-1990, já que essa instituição está atrelada a esse contexto. 

 

2.1 AS MUDANÇAS NA GESTÃO PÚBLICA E O IMPERATIVO DE CRIAÇÃO 

DAS ESCOLAS DE GOVERNO 

Os anos 1980 foram marcados pelo avanço neoliberal. Draibe (1993) 

identifica dois momentos no interior da teoria neoliberal coincidentes com o 

movimento das economias capitalistas avançadas nas últimas décadas. Um 

primeiro movimento deu-se no início nos primeiros anos da década de 1980 

quando o neoliberalismo foi percebido essencialmente por suas dimensões 

negativas, de desconstrução do Estado de Bem-estar, a partir da ênfase no 

esgotamento de seu padrão de intervenção e em sua crise financeira. Suas 

propostas visavam, basicamente, à redução do tamanho do setor público e dos 

gastos sociais, o incentivo às privatizações, à abertura econômica ao chamado 

capital internacional e à busca por estabilidade monetária. O segundo 

momento, posterior à definição dos campos de atuação estatal e os que 

deveriam ficar sob responsabilidade do mercado, tem como marco a busca 

pelo gerenciamento do que sobrou ao Estado, isto é, do que foi definido como 

essência de sua atividade. Trata-se de um deslocamento teórico da ideologia 

neoliberal que passou de um momento negativo de desconstrução para uma 

tentativa, ao menos discursiva, de reconstrução do setor público, de modo que 

o argumento do Estado mínimo perdeu alguma força diante de um Estado com 

tamanho adequado para garantia da eficácia e eficiência de suas ações, 
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migrando de um processo de desconstrução para outro, capaz de reformular o 

seu campo de atividade.  

Esses dois momentos da ideologia neoliberal percebidos por Draibe está 

em acordo com o que autores como Melo (2005), Stiglitz (1998), Ferreira 

(2003) e Nogueira (2005) chamam de primeira e segunda geração das 

reformas. Assim, a primeira geração teve como marco os anos 1980 e início 

dos anos 1990, quando atuou em paridade às proposições do Consenso de 

Washington, visando estabilização e liberalização econômica. Nesse período 

apostou em medidas como corte orçamentário, redução da oferta monetária e 

dos gastos públicos sociais e privatizações. Por outro lado, as reformas de 

segunda geração, também conhecidas como Nova Gestão Pública (New Public 

Management) ou reforma gerencial, numa tentativa de superação às falhas da 

primeira geração, marcam-se pela ênfase no discurso sobre a construção da 

capacidade administrativa institucional, pelo que foi convencionado denominar 

de avaliação de resultados a serem atingidos, pelos objetivos mais complexos. 

 

2.1.1 A Nova Gestão Pública 

 

A partir dos primeiros anos 1980 eclodiram em escala mundial propostas 

para reforma do Estado. O diagnóstico neoliberal era o de que o aparato estatal 

não conseguia responder eficientemente ao volume de demandas crescentes 

da sociedade. As burocracias públicas tornaram-se, de acordo com o 

argumento predominante, sinônimo da ineficiência estatal e o corte de 

despesas ganhou prioridade. Aumentar a eficiência governamental, a agilidade 

e flexibilidade do aparato burocrático viraram preocupação central dos 

chamados reformistas, pelo menos no discurso dominante. 

No final da década de 1970, o modelo de Estado pós-guerra dos países 

desenvolvidos entrou em crise mais explícita, tendo como resposta imediata às 

propostas neoliberais de redução da máquina pública e predomínio do 
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mercado. Após algum tempo, passou-se da proposição do desmantelamento 

do aparelho estatal para uma argumentação que ressaltava a necessidade de 

sua reconstrução. O discurso da “reconstrução” afirmava que as reformas 

estruturais prescritas pelo Consenso de Washington, a exemplo da 

desregulamentação, privatização, descentralização e terceirização, por si só, 

eram insuficientes à promoção do desenvolvimento. 

Tornou-se comum interpretar a situação contemporânea como uma crise 

de origem financeira e também do modo burocrático de administrar. A New 

Public Management foi adotada em vários países como mecanismo de 

enfrentamento para tal crise.  (MARINI, 2003b; BRESSER- PEREIRA, 1998 a, 

1998b, 1998c; GOMES, 2003).  A Nova Gestão Pública tem sido o modelo que 

vem ditando a configuração das ditas reformas da administração pública na 

maioria dos países. (ANDREWS; KOUZMIN. 1998) 

A partir de forte influência das teorias da Escolha Pública ou Public 

Choice e, principalmente, do Agente-Principal, nos anos 1980 aconteceu uma 

onda global de reformas do setor público, embora isso não tenha significado 

homogeneidade. Os Estados apresentaram metas variadas, embora alguns 

temas, de acordo com o discurso, tenham sido feitos mais presentes que 

outros, como busca pela modernização, maior eficiência e eficácia e redução 

de custos. Desde países como a Suécia, conhecida pela grande administração 

pública, e nações como a Grã-Bretanha, de setor público bem menor 

engendraram políticas para redução do aparelho estatal. (KETTL, 1998) Por 

sua vez, Abrucio (1996) mostra que o corte de despesas virou prioridade, 

sobretudo os gastos com pessoal aliado à busca pelo aumento dos níveis de 

eficiência governamental, implicando, para boa parte dos reformadores, uma 

transformação do modelo weberiano, tido como lento, excessivamente 

normativo e, portanto, ineficiente. Para enfrentar a realidade atual, acreditava-

se ser necessário a constituição de administrações públicas mais ágeis e 

flexíveis. O discurso da New Public Management apareceu, para os chamados 

reformadores, como a única forma possível de corrigir as crises fiscal e de 

desempenho que atingiram as administrações públicas. 
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À época, a burocracia de Estado foi rotulada como um grupo de 

interesse marcado por relações clientelistas e corporativistas. No campo 

teórico, com a Teoria da Escolha Pública, os burocratas eram retratados como 

indivíduos de interesses egoístas, que tinham como interesse último satisfazer 

e maximizar suas preferências, sendo então os grandes culpados pelo 

aumento dos gastos públicos e pelo mal andamento dos serviços públicos. 

(SOUZA, 2014) Na prática, parte considerável da população e dos meios de 

comunicação da grande imprensa, difundia a crença de que a gestão do setor 

privado era mais eficiente do que a do setor público.   

Tudo isso foi institucionalizado a partir da vitória dos conservadores da 

Grã-Bretanha, em 1979. 

Fundamentada nos princípios gerenciais da administração privada, a 

Nova Gestão Pública pregava uma maior autonomia decisória à burocracia 

paralela, a adoção de critérios de avaliação de desempenho por meio de 

resultados, privatizações, flexibilização de contratos e procedimentos 

administrativos, terceirização, além das políticas de dowsinzing- de 

enxugamento da máquina pública. O discurso era o de substituição da 

preocupação com os controles burocráticos pelo maior zelo aos resultados, 

numa busca pela elevação do que se considerava a eficiência governamental. 

 Abrucio (1997) afirmou que a nova gestão pública apresentou-se a partir 

de três grandes fases: a primeira delas, a do “gerencialismo puro”, marcou-se 

pela preocupação central com a recuperação da economia e da eficiência 

perdida, numa busca pela máxima do “fazer mais com menos”, que foi o que 

aconteceu, por exemplo, com a etapa inicial da experiência nos Estados 

Unidos e na Grã-Bretanha. O segundo momento do gerencialismo, 

correspondeu ao “consumerism”, mantendo a ênfase na flexibilidade da gestão, 

na busca pelo aprimoramento da prestação dos serviços públicos e na 

priorização das demandas do consumidor. O lema era “fazer melhor”. A terceira 

fase, denominada de “Public Service Oriented”, retrata uma um conjunto de 

discussões ainda em andamento, nas quais tem se levantado questões como 

accountability, transparência, participação política, equidade e justiça, pouco 
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retratadas até então. Nesse momento algumas inovações têm sido propostas: 

a descentralização enquanto mecanismo para implementação de políticas 

públicas e a formulação de um novo conceito de “cidadão”, que perde a 

conotação individual de mero consumidor de serviços, da fase anterior, 

ganhando uma interpretação mais coletiva, como possuidor de direitos e 

deveres. Nessa fase, segundo o autor, há toda uma preocupação em “fazer o 

que deve ser feito”. 

 Mas é preciso refletir melhor sobre em que de fato consiste o modelo 

gerencial pois existem alguns impasses e críticas a essa nova maneira de 

administrar o Estado. As transformações centraram-se em critérios fiscais 

quantitativos e não em resultados sociais. E ainda que seja possível que alguns 

países tenham alcançado ganhos no sentido de aperfeiçoamento da 

transparência e do surgimento de novas práticas de gestão responsáveis pela 

atualização do modelo burocrático, incorporação de mecanismos de 

participação e descentralização de políticas públicas, em Estados com história 

política de cunho mais autoritária, esses aspectos não foram suficientes para 

dar um caráter vitorioso às reformas embasadas pela nova gestão pública. 

(PAULA, 2005b; NOGUEIRA, 2005)   

 Paula (2005a; 2005b) pondera que as reformas centradas no paradigma 

gerencial não conseguiram alcançar velhos dilemas da dinâmica política, à 

medida que não promoveram uma integração entre aspectos técnicos e 

políticos, entre administração, política e democratização do Estado, não 

estimulando a criação de instituições mais abertas à participação social. 

Segundo a autora houve um privilegio notório das dimensões técnicas da 

gestão em prol das sociais e políticas. 

O modelo de gestão em pauta ao tentar regular o aparelho estatal e 

assumir as funções de regulador de atividades transferidas ao setor privado, 

além de não ter gerado uma diminuição dos custos, demandou uma nova 

camada de burocratas, não deixando de ser um meio para propagação dos 

interesses de carreira de uma elite gerencial. Também reforçou o poder do 
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executivo ao nele centralizar a responsabilidade pela elaboração das políticas 

públicas. 

Paula (2005a; 2005b) pergunta-se se as práticas e técnicas advindas do 

setor privado são eficientes para promover a eficiência administrativa do 

Estado, melhorando a utilização de seus recursos, já que essas instâncias 

obedecem a lógicas e buscam o alcance de metas diferenciadas. Além do 

mais, a autora adverte que a Nova Gestão Pública ao perseguir o pressuposto 

de que a burocracia deve possuir poder de decisão, sendo o resultado desse o 

objeto da avaliação de seu desempenho, numa busca por maior eficiência 

técnica, vai de encontro ao interesse público, uma vez que o alcance deste 

está ligado à restrição do poder discricionário dos burocratas, pois “a excessiva 

autonomia dos administradores públicos tende a evoluir para uma posição 

individualista, que compromete a visão global e integrada de governo, além de 

aumentar os riscos de corrupção”4 (PAULA, 2005a, p. 87)  

Resumidamente, Paula (2005a; 2005b) percebe como limitações da 

Nova Gestão pública, a 

[...] formação de uma nova elite burocrática; centralização do poder nas 
instâncias executivas; inadequação da utilização das técnicas e 
práticas advindas do setor privado no setor público; dificuldade de lidar 
com a complexidade dos sistemas administrativos e a dimensão 
sociopolítica de gestão; incompatibilidade entre a lógica gerencialista e 

o interesse público. (PAULA, 2005a, p. 82) 

Na mesma perspectiva, Celina Souza (2001) assinala que há uma 

tendência do discurso reformista em colocar a Nova Administração Pública 

como se fosse um paradigma único, como se num estágio evolutivo fosse 

superior ao antigo modelo, e por isso deve ser seguido pelos países em busca 

do desenvolvimento. Para tanto, afirma defender algo ideologicamente neutro, 

para o qual quase não há possibilidade de contestação: o de busca pela gestão 

eficiente do setor público.  Passa sensação de que a única maneira para 

alcançar esse ideal é a introdução dos princípios gerencialistas. “Nada mais 

neutro, portanto: pode-se estar à direita, à esquerda, ao centro, não importa, é 

                                                           
4 Na realidade, a própria ideia de autonomia da burocracia pode ser questionada, tendo em 
vista correspondente dependência dessa ao grande capital financeiro, como é o caso dos 
bancos centrais. 
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algo que passa acima de qualquer ideologia e que ninguém pode contestar. 

Não se pode defender o modelo velho, reconhecendo sua ineficiência.” 

(SOUZA, 2001, p.48) Souza (2001) mostra outros pontos que considera críticos 

na perspectiva gerencialista, sendo um deles o discurso de que existe uma 

crise do Estado que afeta todas as instâncias de governo e impede a retomada 

do desenvolvimento, propondo como forma única de superação a introdução de 

um novo modelo administrativo, balizado pelos mecanismos da esfera privada.  

Embora a reforma tenha alcançado quase todos os países, nem todos 

que a implementaram enfrentaram uma crise de Estado e ainda que a crise 

fosse uma realidade, Souza (2001) alerta para necessidade de pensar sobre a 

viabilidade da transposição de um padrão de políticas reformistas e 

instrumentos de gestão de países desenvolvidos às nações com outros 

contextos.  Foi guiando-se pela ideologia da neutralidade da New Public 

Management e pela ideia de existência de uma crise global do Estado que 

afetara todas as nações, que o modelo gerencial de reforma do Estado 

difundiu-se por diversos países em todo o mundo, propagando a Nova Gestão 

pública como única solução possível para a saída da crise do antigo modelo de 

Administração Pública. 

Além do mais, como ressalta Souza (2014), junto a este modelo de 

gestão é produzida a chamada avaliação gerencialista. Nesta concepção, por 

exemplo, a avaliação é fundamentalmente um instrumento de privatização do 

Estado. Assim, a avaliação deixa de ser considerada como uma pesquisa 

social e é transformada numa ferramenta de privatização e legitimidade 

neoliberal, como veremos depois. 

 

2.1.2 A Nova Gestão Pública no Brasil 

 

A partir da década de 1990 a onda reformista, já em vigor em alguns 

países, chegou ao Brasil. Em resposta a suposta crise do setor público 
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brasileiro criou-se uma agenda de reformas centrada na execução paralela de 

programas de ajuste fiscal e um discurso de melhoria de desempenho 

institucional. O argumento era que o Estado vinha apresentando perdas 

significativas de desempenho, reveladas pela sua baixa capacidade em 

atender de forma satisfatória mesmo às demandas mais básicas da sociedade 

e ocasionada, em muito, por seus problemas financeiros. O declínio da 

performance estatal em responder com eficiência às necessidades sociais por 

bem-estar, por desenvolvimento social e econômico, aliado a sua situação de 

crise fiscal impulsionariam a busca pela reforma. (DINIZ, 1998; REZENDE, 

2004) 

O debate sobre a reforma do Estado brasileiro intensificou-se com a 

chegada de Fernando Henrique Cardoso à Presidência da República e teve 

como marco a criação do MARE- Ministério da Administração e Reforma do 

Estado, um ministério específico para condução da reforma, comandado pelo 

ministro Bresser-Pereira, cabendo a este a responsabilidade pela formulação e 

gerência da atividade reformista.  

Segundo Bresser-Pereira (1998a) sua proposta de reforma diferenciava-

se do radicalismo neoliberal, pois ainda que voltada ao mercado e com 

propostas para redução do nível de intervenção estatal, ela não visava à volta 

ao Estado mínimo, mas sim a reconstrução do Estado por intermédio da 

transferência ao setor privado das atividades que podem ser controladas pelo 

mercado. 

Reconstrução do estado que significa: recuperação da 
poupança pública e superação da crise fiscal; redefinição das 
formas de intervenção no econômico e no social através da 
contratação de organizações públicas não-estatais para 
executar os serviços de educação, saúde e cultura; e reforma 
da administração pública com a implantação de uma 
administração pública gerencial. Reforma que significa transitar 
de um Estado que promove diretamente o desenvolvimento 
econômico e social para um Estado que atue como regulador e 
facilitador ou financiador a fundo perdido desse 
desenvolvimento. (BRESSER-PEREIRA, 1998a, p. 58) 

Segundo o referido teórico e então ministro, a proposta de reformulação 

do Estado brasileiro além de não ser neoliberal também não era burocrática por 



37 

  
 

considerá-la falida. O Estado reformado teria ares social-liberal, pois seria 

mantida a preocupação com os direitos sociais e promoção do 

desenvolvimento econômico, mas isso seria feito por meio da redução de 

controles administrativos, já que seus serviços sociais e científicos seriam 

ofertados por organizações não-governamentais, e também seria promovida a 

capacitação dos recursos humanos para competição frente ao mercado 

internacional. 

Entretanto, como lembra Affonso (2003) todas as âncoras teóricas da 

Nova gestão pública possuem como central o ataque ao perfil keynesianista do 

Estado em relação a como este atua frente a economia e à sociedade.  

Para traçar as ações reformistas o Estado brasileiro, o MARE lançou o 

Plano Diretor da Reforma e do Aparelho do Estado, o PDRAE, que contava 

com quatro grandes eixos: a) a delimitação das funções do Estado a partir da 

redução de seu tamanho; b) a redefinição de seu papel regulador; c) a 

recuperação da governança; e, d) o aumento da governabilidade estatal. 

a) A delimitação das funções do Estado  

 Delimitar as funções do Estado consistia em reduzir seu escopo, 

especialmente no que diz respeito ao número de pessoal, por meio de políticas 

de privatização, terceirização da mão-de-obra e publicização, transferência 

para o setor público não-estatal dos serviços sociais antes sob a 

responsabilidade do Estado. (BRESSER-PEREIRA, 1998a) 

Os núcleos de intervenção estatal foram delimitados em: núcleo 

estratégico (encarregado das ações estratégicas do governo, a formulação e 

implementação de políticas públicas e edição de leis, formado pelo conjunto 

das agências responsáveis pela formulação das políticas públicas, englobando 

a Presidência da República, os ministérios e tribunais, o Ministério Público e o 

Poder Legislativo), funções exclusivas (legislar e tributar sobre a sociedade, 

para as quais a presença do estado é imprescindível), serviços não-exclusivos 

( os que mesmo sendo exercidos por setores não estatais, necessitam da 

participação do Estado, como os hospitais e as Escolas) e a produção de bens 
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e serviços para o mercado (empresas estatais voltadas ao lucro). O argumento 

era o de que “[...] nessa nova estrutura do Estado, apenas o setor estratégico e 

o setor das atividades exclusivas são mantidos como propriedade estatal.” 

(COSTA, 2006, p.174). Os demais setores devem ser entregues à mecanismos 

como o da privatização, publicização, terceirização.  

b) A redefinição do papel regulador 

Trata-se do processo de redefinição do papel do Estado, que “[...] deixa 

de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via 

da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor e 

regulador desse desenvolvimento.” (MARE, 1995, p. 8) O escopo estatal deve 

ser reduzido por intermédio de programas de desregulação e mecanismos de 

controle via mercado, quando se transfere ao setor privado as atividades que 

se acredita serem passiveis de controle pelo mercado. 

c) Aumento da governança e de governabilidade 

 De acordo com o PDRAE, fazia-se urgente aumentar a capacidade de 

governança e governabilidade do Estado brasileiro. Esta corresponde aos 

aspectos políticos que possibilitam o exercício do poder, a legitimação do 

governo frente à sociedade civil, implicando em promover uma adequação das 

instituições políticas à intermediação de interesses entre Estado e Sociedade 

Civil; à manutenção de mecanismos eficientes de accountability dos 

governantes (corpo político e burocracia pública); e o atendimento às principais 

demandas da sociedade. Já o aumento da governança implica em efetivar as 

decisões governamentais, propiciando as condições financeiras e 

administrativas para tal.  

A tese reformista alegava que o Estado brasileiro encontrava-se 

imobilizado em decorrência de uma crise fiscal que o impossibilitava de 

implementar novas políticas públicas e manter o bom funcionamento das 

existentes. A partir de um ajuste orçamentário ele se tornaria mais forte 

financeiramente; com o fortalecimento da capacidade de tomar decisões e 

implementá-las, se fortaleceria estrategicamente, ao mesmo tempo em que 
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seria revigorado administrativamente, a partir do momento em que passasse a 

contar com uma burocracia melhor capacitada. 

Ferreira (1996) afirma que existiam duas manifestações centrais da crise 

estatal: a crise financeira e a de desempenho. A primeira correspondia à baixa 

capacidade do Estado brasileiro em acumular renda para realização de 

investimentos básicos devido ao aumento dos gastos públicos. A segunda tinha 

como causa a baixa qualidade da prestação dos serviços públicos básicos, 

responsável pelo mau desempenho institucional e pela má imagem do serviço 

público frente à sociedade. 

E foi devido a tal interpretação feita do nosso cenário político e 

econômico que, de acordo com Ferreira (1996), a denominada reforma foi 

centrada, então, em dois blocos estratégicos de atuação: a busca pelo 

aumento de eficiência, com as privatizações, redução do tamanho do Estado e 

corte de gastos; e, melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos, a 

partir da criação de novas instituições de controle (organizações sociais e 

agências executivas) orientadas pela dita melhoria da performance estatal.  

Juntas essas duas gamas de ações constituíram-se como, ao menos de forma 

discursiva, a tentativa de superação da crise fiscal e de desempenho de nosso 

Estado. 

Segundo seus formuladores e defensores, o modelo gerencial 

suplantaria os problemas do modelo burocrático de gestão, a partir do 

momento em que seria introduzida uma nova perspectiva de administração 

voltada especificamente ao desempenho das instituições públicas. Mas numa 

crítica a esse discurso, Nogueira (2005) afirma que a reforma gerencial 

utilizava do argumento de que seria necessária “[...] uma nova racionalização 

estruturada sobre as cinzas do modelo burocrático, que estaria esgotado, que 

produziria somente maldades (a ‘face demoníaca’ do Estado) e que deveria ser 

substituído.” (NOGUEIRA, 2005, p. 42) 

De acordo com o PDRAE a administração pública deveria ser entendida 

como uma evolução a partir de três modelos: o patrimonialista, o burocrático e 
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o gerencial.5 Na gestão patrimonialista o aparelho do Estado funcionava como 

uma extensão do poder do soberano e os cargos eram como presentes, não 

sendo, por isso, exatamente pública, ainda que estatal. São-lhe inerentes a 

corrupção e o nepotismo, tornando-se inaceitável frente ao avanço 

democrático.  Na administração burocrática6, emergente na segunda metade 

do século XIX, o combate à corrupção e as práticas nepotistas viraram 

bandeira. Como princípios tinha a profissionalização, a ideia de carreira, a 

hierarquia funcional, a impessoalidade e o formalismo sendo, para tanto, 

marcada por “rígidos” controles dos processos administrativos. Já a 

administração pública gerencial, cujo surgimento data da segunda metade do 

século XX, o objetivo é diminuir os custos do Estado, aumentando sua 

eficiência. A meta seria que melhorar o atendimento ao cidadão priorizando 

uma politica de resultados institucionais. Conservou alguns princípios do 

modelo anterior (como a admissão de servidores segundo critérios de mérito, a 

existência de um sistema estruturado e universal de remuneração e o sistema 

de carreiras), mas elencou como central a promoção da avaliação constante do 

desempenho institucional e a melhoria da performance da burocracia pública 

deixando, aparentemente, de basear-se nos processos para guiar-se pelos 

resultados posteriores.  

Bresser-Pereira (2007), o ministro que esteve a frente da reforma, afirma 

que tal movimento foi uma resposta à necessidade de mudar a forma como o 

Estado vinha ofertando seus serviços à sociedade, pois é oferecida maior 

autonomia aos gerentes públicos, mas também maior responsabilidade sobre 

os resultados obtidos. Ele ressalta como mecanismos inovadores desse novo 

modelo o sistema de incentivos, que premia os servidores pelos bons 

resultados e “pune” pelos maus e a transferência da oferta de serviços sociais 

para provedores públicos não-estatais, que recebem recursos do Estado e são 

controlados por contratos de gestão.  

                                                           
5 Ver também: BRESSER-PEREIRA. Do Estado Patrimonial ao Gerencial. In. PINHEIRO, Wilheim e 

Sachs (orgs.). Brasil: Um Século de Transformações. São Paulo: Cia. Das Letras, 2001. 
6 Entretanto, Diniz (2001) lembra que a administração pública burocrática jamais chegou a ser 

completamente implementada no Brasil, embora ainda assim tenha se constituído como um grande 

avanço em relação ao Estado patrimonialista, ao estabelecer as bases para uma administração profissional.  
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De forma sintética, é possível concluir, a partir do Plano Diretor de 

Reforma do Aparelho do Estado- PDRAE, que a reforma gerencial brasileira 

propôs atuar centralmente em dois campos de intervenção: a promoção de um 

ajuste fiscal, tendo em vista a atenuação dos ditos desequilíbrios financeiros do 

Estado; e a geração de uma mudança institucional, somente possível com o 

aperfeiçoamento da prestação dos serviços públicos, a introdução de 

avaliações por desempenho, descentralizações, publicizações, dentre outros 

mecanismos.  

No âmbito fiscal a reforma deveria empreitar uma revisão do papel 

estatal, produzindo mecanismos de controle sobre os gastos públicos, para a 

qual se julgavam imprescindíveis as atividades de privatização, 

descentralização, delegação de poder e o aperfeiçoamento de instrumentos de 

controle interno para maior domínio das despesas públicas. Já em seu outro 

eixo de atuação, a mudança institucional, a reforma deveria possibilitar a 

melhoria da performance estatal, buscando a elevação dos índices de 

eficiência institucional, uma vez que as instituições brasileiras eram tidas como 

ineficientes, recheadas de burocratas mal qualificados e, por isso, causadoras 

dos baixos índices de desempenho governamental e até mesmo do 

desequilíbrio fiscal.  

As reformas gerenciais tentam compatibilizar demandas de ajuste fiscal 
e de mudança institucional, em um esforço mais amplo para encontrar 
um novo papel para o Estado. Pelo lado do ajuste fiscal, tais políticas 
foram configuradas para reduzir os gastos com a administração 
pública, bem como promover equilíbrios orçamentários. [..] Por sua vez, 
a mudança institucional contemplou aspectos orientados para o 
redesenho e a modernização das instituições públicas, a ampliação dos 
mecanismos de delegação e de controle burocrático, descentralização 
das políticas públicas, criação de novos modelos de regulação social e 
econômica, criação de modelos institucionais flexíveis entre o público e 
o privado e alteração da cultura e dos valores burocráticos na direção 
do gerencialismo público. Os modelos gerenciais partiam da 
pressuposição de que a elevação do desempenho da administração 
pública dependia de um novo papel do Estado, o qual era 
fundamentalmente atrelado a uma nova configuração das relações 
entre instituições, controles e incentivos organizacionais. (REZENDE, 
2008, p. 7) 
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2.1.3 Possibilidades e limitações da reforma gerencial brasileira 

Nos anos 1990 no Brasil a ideia de reforma do Estado foi alastrada, de 

modo que parecia algo inevitável, como se fosse a única solução para tudo. A 

reforma era divulgada como se fosse algo de cunho apenas técnico. Havia um 

suposto diagnóstico irrefutável e para ele também havia uma pseudosolução 

irrefutável: a administração gerencial. Um dos problemas é que inexistiu um 

debate consistente entre Governo e Sociedade Civil sobre os intuitos reais da 

reforma. Costa (2006) argumenta que à época não houve uma mobilização 

efetiva que contestasse a reforma porque não houve um amplo debate com a 

sociedade sobre ela, já que com a ajuda da grande mídia ela foi colocada como 

imprescindível para garantia do poder de governança e governabilidade do 

país. E foi assim que a reforma ganhou ares de projeto neutro, que defendia 

algo que todos almejam: a gestão mais eficiente da coisa pública. 

Cheibub (2000) ao analisar a relação dos processos de formulação e 

implementação da reforma administrativa no primeiro governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso com as entidades associativas dos servidores 

públicos federais7, chega à conclusão de que não existiu “cooperação 

sustentável” entre os representantes dos servidores e os “decisores 

governamentais” especialmente devido à falta de um canal institucional e 

permanente para discussões das questões trabalhistas no setor público. Essa 

cooperação seria importante ao sucesso da própria reforma, já que “[...] 

facilitaria a troca de informações e conhecimentos, enriquecendo os projetos de 

reforma e diminuindo o custo social de sua implementação no setor público, ao 

reduzir a taxa de conflito entre os atores. Este poderia ser, portanto, um 

resultado ótimo para os atores envolvidos.” (CHEIBUB, 2000, p. 1) 

Diniz (1996; 1998) chama atenção para o grande número de decisões 

tomadas via medidas provisórias, reforçando o poder despótico do Estado à 

medida que fortaleceu seus instrumentos de ação autônoma, gerando políticas 

sem consulta primeira ao legislativo nem transparência pública. Houve uma 

intensificação da assimetria entre executivo e legislativo, propiciando certo 

                                                           
7 Associações e sindicatos dos servidores públicos federais. 
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insulamento burocrático8, tido como meio para aprimorar a qualidade das 

decisões públicas ao afastá-las das pressões populares, além do reforço do 

modelo tecnocrático de gestão, dificultando o processo de consolidação da 

democracia e dos mecanismos de accountability.  

A reforma elegeu o mercado como meio mais eficiente para alocação de 

recursos, promovendo uma elevação de seu poder paralelamente à redução do 

poder do Estado. Nogueira (2005), mostra que esse tipo de concepção 

reformadora provocou, erroneamente, a diminuição substantiva do Estado e a 

valorização do mercado já que,                                                                                               

Não havia nos anos 1990, e nem há hoje, qualquer motivo justificável 
para que a reforma do aparelho do estado seja “orientada pelo 
mercado” em vez de se concentrar na recuperação e na atualização 
das capacidades burocráticas. Eventuais sugestões derivadas dos 
procedimentos de mercado deveriam ser recebidas como um elemento 
reformador adicional, não como eixo principal. (NOGUEIRA, 2005, p. 
43) 

O diagnóstico do PDRAE para crise do Estado brasileiro “esquece” que 

tal crise é, sobretudo, política e a coloca como sendo uma questão fiscal, de 

esgotamento de seu modelo de intervenção e colapso da forma burocrática de 

administração. Não se trata de negar, com isso, que o Estado precisasse ser 

reformado, transformado, que existiam problemas fiscais, problemas em 

relação ao funcionalismo, inflação, perda de competitividade frente à economia 

capitalista globalizada. O que se coloca em xeque aqui é sentido de como foi 

feito, o modo como tudo isso foi encarado e a forma como foi levado adiante. 

Não se discutiu exatamente porque se chegou a tal ponto nem tão pouco se 

debateu abertamente sobre os possíveis meios para enfrentar tal realidade.  O 

Estado optou por transferir ao mercado muitas de suas responsabilidades, 

“cuidando” de atividades sociais subsidiarias, não resolvendo o os tantos 

problemas gerados pela intensa desigualdade social existente no país, o que 

mostrou a face conservadora da reforma, a todo tempo utilizando-se de um 

discurso que a colocava como a “opção moderna” para consertar o Estado, 

                                                           
8 NUNES (1996) chama de insulamento burocrático o instrumento de centralização política 

utilizado pelo Executivo federal para afastar os partidos do processo de formulação das 
políticas públicas, deixando- se o projeto de modernização sob estrita responsabilidade das 
elites tecnocráticas e do governo federal. 
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contrariamente ao arcaico modelo burocrático, que só dificultava o 

desenvolvimento do país. Contudo, Costa (2006) analisa que  

A proposta do governo FHC de introduzir no Brasil uma administração 
com a cultura e as técnicas gerencias modernas, necessárias sem 
dúvida, deve estar acompanhada de uma proposta de investimento na 
área social. Não há técnica gerencial que dê conta da falta de recursos 
na área social [...] que cria eficiência para as decisões do governo sem 
discutirmos para que e para quem são elaboradas as decisões. A 
eficiência não é um termo neutro em si, pois pressupõe o elemento 
teleológico das ações que se quer implementar. [...]. Para a teleologia 
do mercado, a reforma foi eficiente, já para a área social, não há o que 
comemorar. Apesar de ser importante melhorar a capacidade de 
gestão do aparelho do Estado, dar agilidade à administração pública, 
tal tarefa não pode alterar o quadro social do país de forma isolada.  
(COSTA, 2006, p. 179) 

  

 A perspectiva da reforma acabou por “engrandecer” o mercado, 

disseminando a ideia perigosa de que o Estado é naturalmente incapaz de 

prestar bons serviços à sociedade, desvalorizando-o frente os olhos da 

população, como se o serviço público fosse essencialmente negativo, enquanto 

que os serviços privados, eminentemente positivos.  

Além do mais o discurso reformista garantia que para que o país 

voltasse a crescer seria imprescindível cortar todos os supostos excessos, mas 

esses excessos logo ganharam uma face: os serviços sociais, a contenção 

salarial e a redução do número de servidores. Houve, como destacam 

Nogueira (2005) e Rezende (2004), uma tentativa de combinar cortes de 

despesas com melhoria institucional, seria meio que uma desconstrução de 

forma paralela à reconfiguração estatal, algo eclético e ambíguo, que inibiu o 

sucesso operacional da reforma e culminou por impulsionar sua desativação.  

Também é importante destacar que todo o discurso sobre a necessidade 

de alcançar padrões mais altos de eficiência administrativa sempre esteve 

centrado num debate de questões técnicas como se os problemas enfrentados 

pelo Estado brasileiro não tivessem nada de político. 

O reformismo implicou, portanto, uma grave “perda” do estado. Ajudou 
a que se disseminasse, na opinião pública, uma visão negativa do 
papel, da natureza e do sentido do Estado e de sua intervenção na vida 
econômica e social. O ‘bom’ Estado deveria ser leve, ágil, reduzido 
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quase ao mínimo, tomado pela racionalidade técnica e vazio de 
interesses, de ‘paixão, de embates políticos. (NOGUEIRA, 2005, p. 48) 

 

A reforma concentrou-se numa questão de custos e números, sem 

preocupar-se com questões propriamente políticas e sociais. Mas para que 

tenhamos uma efetiva reforma do Estado é necessário antes romper com esse 

tipo de abordagem, reconhecendo que a saída para os problemas impostos 

não está na concentração de mais poder técnico, mas na ênfase à dimensão 

política da reforma para que a conexão entre Estado e o restante da Sociedade 

seja reforçada. Uma reforma, diferente do enfoque gerencial que é tão 

reducionista, clama pelo estreitamento dos vínculos com a política e incentiva a 

constituição de uma sociedade civil ativa, participativa. (NOGUEIRA, 2005; 

COSTA, 2006; DINIZ, 1996)  

A próxima seção mostrará como, em meio a chamada reforma gerencial, 

uma instituição ganhou notoriedade, as Escolas de Governo. 

 

2.2 AS ESCOLAS DE GOVERNO  

 

2.2.1 A reforma e a qualificação da burocracia pública 

 

Ainda que a reforma, como discutido anteriormente, tenha sido 

capturada pela meta do ajuste fiscal sem que tenha sido capaz de gerar uma 

real mudança institucional (DINIZ, 2001), é a partir dos anos 1990 que um tipo 

de qualificação profissional dos servidores públicos brasileiros, em todas as 

esferas de governo, ganhou notoriedade, adentrando de forma mais enfática na 

agenda governamental.  E, embora pareçam proposições inconciliáveis, de fato 

não são. Qualificar a burocracia implicava diretamente em dotá-las de 

capacidades gerenciais. Em criar gestores “responsáveis” e atentos aos 
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valores de eficiência orçamentária, pelo menos era o que dizia o discurso 

predominante. 

Com o gerencialismo, novas técnicas e exigência foram introduzidas na 

administração pública, exigindo um corpo de funcionários mais eficiente e 

antenado com as recentes mudanças. A questão levantada pelos reformadores 

era a de que a transformação do perfil organizacional do Estado estava ligada 

exclusivamente à constituição de um sistema de avaliação por desempenho 

que impelisse as organizações públicas a orientarem-se pela melhoria de seu 

desempenho (a avaliação gerencialista). Mas para tanto seria antes 

imprescindível o aperfeiçoamento do servidor público, a fim de que suas 

habilidades e conhecimentos técnicos fossem aprimorados. A lógica é que uma 

maior atenção à gestão dos recursos humanos é condição fundamental para o 

estabelecimento de uma administração mais ágil e eficiente, voltada a 

resultados. Pelo menos em discurso, isso pode ser notado nos documentos 

reformistas.  

[...] a nova administração pública que vem surgindo progressivamente 
das reformas propostas pelo atual governo e das políticas 
implementadas pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do 
Estado, fundamenta-se necessária e essencialmente na 
profissionalização e na valorização do servidor público. Neste sentido, 
uma nova política de recursos humanos vem sendo implementada para 
atender aos papéis assumidos pelo Estado, de caráter regulatório e de 
articulação dos agentes econômicos, sociais e políticos - de crescente 
importância no mundo contemporâneo – além do aprimoramento na 
formulação de políticas públicas e na prestação dos serviços públicos. 
(MARE, 1997b, p. 8-9)  

 

Gaetani (1998) mostra que foi a partir da reforma do aparato 

governamental, que a falta de qualificação dos servidores foi apontada como 

um fator de entrave ao processo de mudança da administração pública, e é a 

partir de então que os recursos humanos tornam-se um problema que merecia 

atenção, quando antes era uma temática sem espaço no campo das políticas 

públicas. Para que a reforma se efetivasse seria preciso adequar os recursos 

humanos ao novo modelo de administração. Para tanto, algumas das ações 

previstas foi o estabelecimento de uma política de desenvolvimento de pessoal 
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e sistema de incentivos remuneratórios, reorganização de carreiras e cargos9, 

a fim de estimular, dentro do pensamento dominante, o aperfeiçoamento dos 

servidores públicos e dotar as instituições do que eram considerados os 

melhores resultados. 

O argumento difundido à época era o de a reconfiguração do Estado 

dependia da existência de um quadro de pessoal bem formado, com 

capacidade de implementar as diretrizes indicadas pelo PDRAE. Ferreira 

(1996) aponta que a. capacitação do servidor público tornou-se âncora do 

paradigma gerencial pois  

[...] implantar o modelo de administração pública gerencial não significa 
mudar sistemas, organizações e legislação; muito mais do que isso, 
significa criar as condições objetivas de desenvolvimento das pessoas 
que conduzirão e realizarão as reformas. (FERREIRA, 1996, p. 20) 

 

E foi assim que a política para os recursos humanos do MARE obedeceu 

a duas diretrizes, uma voltada à reestruturação das carreiras do núcleo 

estratégico do Estado (reorganização das carreiras do Estado, política de 

concursos públicos, incentivo à avaliação por desempenho10), e outra baseada 

na capacitação profissional para elevação dos índices de eficiência da 

burocracia. A ideia era que devido as constantes mudanças tecnológicas, as 

formas de realização das atividades, as profissões e os métodos de prestação 

de serviços tornam-se rapidamente antiquados, sendo necessária a 

capacitação permanente do funcionalismo estatal. (MARE, 1997b)   

Nessa circunstância as chamadas Escolas de Governo adquiriram 

notoriedade, tendo como papel o treinamento, a capacitação e a formação de 

profissionais para o setor público. A Escola Nacional de Administração Pública- 

ENAP, Escola de Governo a nível federal, nasceu como um dos instrumentos 

fundamentais para difusão dos pressupostos gerenciais, servindo para 

                                                           
9 Um exemplo foi a reativação da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental- EPPGG no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. 
10 Para mais detalhes, ver: MARE. A Nova política de recursos humanos. Brasília: MARE, 1997b. 

(Cadernos MARE, 11) 
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capacitação e treinamento da burocracia federal. A seção abaixo se dedica a 

discutir melhor tais Escolas.   

 

2.2.2 Conceituando as Escolas de Governo 

 

A Escola de Governo é um fenômeno relativamente contemporâneo cuja 

origem deve-se a algumas importantes transformações que permearam a 

relação entre o Estado e o restante da Sociedade, a partir dos anos 1980. Sua 

criação está entrelaçada às metas almejadas e difundidas pelas reformas 

estatais em quase todo o mundo. O discurso era o de que os governos 

deveriam produzir gestores mais capacitados, o que só seria possível via 

aperfeiçoamento da qualidade dos serviços públicos. 

No Brasil, a partir dos anos 1990, técnicas gerencialista foram 

introduzidas na administração pública, de modo que se tornou urgente a 

formação de um corpo de funcionários considerado mais eficiente e em sintonia 

com as constantes mudanças tecnológicas e de práticas administrativas, pois a 

falta de qualificação dos servidores sempre foi apontada como um empecilho 

ao processo de mudança estatal. É nessa conjuntura que as Escolas de 

governo começam a ganhar destaque.      

Além disso, é preciso ter em mente que ofertar cursos de capacitação 

para servidores também é uma exigência imposta para que o governo consiga 

firmar projetos de cooperação internacional. Em muitos casos, esse é inclusive 

requisito para liberação de financiamentos.  

Por meio da Emenda Constitucional nº 19/98, que deu nova redação ao 

§ 2º do art. 39 da Constituição Federal, a disseminação das Escolas de 

Governo foi estimulada. 

A União, os Estados e o Distrito Federal manterão Escolas de governo 
para a formação, o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 
constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a 
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promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios 
ou contratos entre os entes federados. 

 

Essas Escolas nasceram sob a perspectiva de uma dupla tarefa: a 

promessa de atuar na busca pela eficácia /eficiência do Estado como também 

na democratização do mesmo, de acordo com a concepção dominante da 

administração. Nas palavras de Garcia (2008): 

Por um lado, ela responde à preocupação com o desempenho eficaz 
da máquina, contrapondo-se à excessiva descontinuidade 
administrativa com as mudanças de governo. E, por outro lado, ela 
busca diminuir a séria cultura patrimonialista, fisiológica, de administrar 
o Estado segundo as circunstâncias dos governos do momento, 
preservando-o de interferências clientelistas e de práticas nepotistas. 
(GARCIA, 2008, p. 11) 

 

De fato ainda não se sabe se e/ou até que ponto esse papel 

democratizador das Escolas de Governo, e aí pensando especificamente a 

ENAP, existe, ainda que ela atue na perspectiva da profissionalização da 

gestão. Afinal de contas, como uma instituição criada sob uma ideologia 

neoliberal poderia contemplar a redemocratização do Estado? A própria Garcia 

(2008), em momentos mais avançados de sua pesquisa, conta que não viu na 

ENAP uma preocupação consistente com a radicalização democrática, uma 

vez que ao estudar os conteúdos programáticos de seus cursos essa é quase 

uma não-questão. 

Há uma dificuldade, na pouca literatura existente sobre a temática, de 

encontrarmos consenso sobre o significado do termo “Escola de Governo”. 

Pacheco (2000) alerta que essa denominação é vaga, imprecisa e que tem sido 

utilizada indistintamente por instituições que trabalham com a formação de 

quadros e/ou qualificação de servidores públicos nas três esferas de governo, 

sejam elas organizações públicas, privadas e até não governamentais. Assim, 

o termo “Escola de Governo” pode retratar uma série de instituições voltadas à 

capacitação e/ou formação profissional, sejam elas governamentais ou não, na 

esfera municipal, estadual ou federal. 
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Entretanto, ainda que tais Escolas tenham basicamente assumido o 

caráter de Escolas da administração pública à medida que atuam 

especialmente como capacitadoras de burocratas estatais, essa não é sua 

única possibilidade de ação. Também são consideradas Escolas de Governo 

aquelas organizações que além da preparação dos funcionários de carreiras, 

dedicam-se à qualificação de cidadãos envolvidos ativamente no processo de 

tomada de decisão e formulação de políticas públicas, uma vez que entendem 

tal ato como imprescindível para ampliação da capacidade de governo, dada a 

nova configuração de “partilha” da arte de governar. 

Zouain (2003) classifica as Escolas de governo em dois grupos: um 

voltado especificamente à capacitação de burocratas estatais; e outro que, 

além destes, também atende aos servidores das mais diversas áreas. Já 

Garcia (2008), as agrupa de acordo com o grau de vinculação aos projetos 

oficiais do executivo em dois modelos. O primeiro é composto pelas Escolas de 

Administração Pública, que financiadas por recursos estatais, preparam os 

quadros para carreiras exclusivas de Estado, como é o caso Escola Nacional 

de Administração Pública – ENAP, da Fundação do Desenvolvimento 

Administrativo – FUNDAP (SP), e da Escola Superior de Administração 

Fazendária- ESAF, todas restritas a uma área específica do serviço público. 

Ainda desse modelo fariam parte as Universidades e centros de formação 

criados pelas Escolas de Governo e que oferecem cursos de pós-graduação 

lato sensu em áreas como a da Gestão Pública e do Planejamento 

Governamental, além de centros universitários independentes do aparelho 

estatal, mas que mostram interesse em temas ligados à administração pública, 

a exemplo da Fundação Getúlio Vargas e da Escola Brasileira de 

Administração Pública e Empresas- EBAPE. O segundo que se autointitula de 

Escola de Governo, é constituído por instituições não governamentais, a 

exemplo da Escola de Governo de São Paulo – EGSP, cujo diferencial é aliar a 

preparação da burocracia pública à formação de cidadãos que atuam no setor 

público, interferindo nas decisões governamentais. 

Isso acontece porque com o tempo o papel das Escolas de Governo 

modificou-se, ou pelo menos deveria modificar-se, à medida que também foi se 
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alterando o próprio significado da ação de governar. Se antes bastava a 

preocupação com a profissionalização e formação de quadros de dirigentes da 

burocracia nacional, agora, de acordo com o discurso dominante, é necessário 

atuar na formação e capacitação dos mais diferentes atores sociais que 

participam da esfera pública. Essa ampliação de visão e de prática torna-se 

imperativa, a partir do momento em que a concepção de cogestão das políticas 

públicas difunde-se.  

Nos últimos anos alguns mecanismos institucionais vêm garantindo 

espaço para alguma participação do restante da sociedade nas decisões 

governamentais, a exemplo dos Orçamentos Participativos, Conselhos 

Gestores de Políticas Públicas e Ouvidorias Públicas. E é nessa conjuntura, de 

estabelecimento de uma nova esfera pública não estatal, que emergiram 

Escolas de Governo com propostas diferenciadas, mais antenadas com o novo 

momento de relação Estado-Sociedade civil. Essas Escolas intervêm na 

capacitação de atores, para além do funcionário público, que participam do 

processo de definição e execução das políticas públicas. (GARCIA, 2008; 

ZOUAIN, 2003) 

Ao passo em que a gestão pública passou a ser partilhada entre 

Governo e Sociedade, a capacitação e profissionalização apenas de burocratas 

da administração pública torna-se insuficiente. É por isso que algumas Escolas 

de Governo têm aumentado sua zona de ação, capacitando também os 

cidadãos, que não fazem parte da burocracia pública, mas que estão 

envolvidos nos mecanismos de decisão sobre as políticas públicas. Zouain 

(2003) analisa que a “[...] a ação de governar não pode ser vista como uma 

ação exclusiva do Estado [...] não pode mais ser concebida como monopólio ou 

exclusividade do Estado [...]. A concepção de Estado, de governo e de serviço 

público transforma-se e amplia-se.” (ZOUAIN, 2003, p. 7)  

As próximas seções apresentarão melhor as Escolas de Governo a partir 

de seus exemplos internacionais e do caso nacional, a ENAP. 
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2.2.3 As Escolas de Governo no mundo 

 

A John F. Kennedy Scholl of Government é a Escola de governo norte 

americana.  Faz parte da Universidade Harvard, e é direcionada à formação de 

dirigentes governamentais. Não possui vinculação direta com a máquina 

pública, mesmo tendo nascido em ambiente universitário. Seus egressos 

rotineiramente conseguem boas posições junto ao mercado. (GARCIA, 2008)  

A Kennedy Scholl fundou-se em 1936 de forma conjunta com a criação 

do programa de pós-graduação em administração pública da Universidade 

Harvard.  Em 1969, foi implementado o curso de Mestrado em Políticas 

Públicas, e logo após vários outros cursos voltados ao tema da gestão pública 

também emergiram. Segundo consta no site da própria instituição, o corpo de 

professores é composto por especialistas renomados, e o de alunos não está 

restrito a funcionários públicos nem aos americanos naturais, mas os cursos 

ofertados estão sempre voltados a temas como políticas públicas e serviço 

público, misturando discussões teóricas e casos práticos.11 Segundo Garcia 

(2008) na Kennedy School 

[...] a ênfase dos cursos é sobre métodos e ferramentas de 
gerenciamento e decisão, a partir do conhecimento e análise de 
políticas públicas [...], combinando uma formação generalista com uma 
especialização em alguma área de políticas públicas. (GARCIA, 2008, 
p. 58). 

 

O Reino Unido possui a National Scholl of Government, criada em 1970, 

com nome de Civil Service College. No site da instituição consta que sua 

missão é melhorar a qualidade da prestação dos serviços públicos. Conta com 

cerca de 300 cursos, projetados para ajudar os funcionários a aprimorar suas 

habilidades e conhecimentos e ministrados por um corpo docente formado por 

acadêmicos ou profissionais com alta experiência.12 De acordo com Asazu 

                                                           
11 Informações obtidas a partir de consulta ao site  http://www.hks.harvard.edu/ . Acesso em: 19 
de junho de 2010. 
12 Informações obtidas a partir de consulta ao site  http://www.nationalschool.gov.uk/ . Acesso em: 
19 de junho de 2010. 

http://www.hks.harvard.edu/
http://www.nationalschool.gov.uk/
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(2006), a Escola britânica prioriza a oferta de cursos de liderança para 

dirigentes, mas também realiza eventos, geralmente com duração inferior a 

uma semana, direcionados aos membros dos conselhos de administração de 

setores governamentais. Essa Escola é considerada uma porta de entrada para 

as carreiras gerenciais do serviço público no país. 

O Canadá também possui sua Escola de Governo, trata-se da Canada 

School of Public Service, datada de 2004, sendo uma reformulação do 

Canadian Centre for Management Development- CCMD existente desde 1991. 

Ela é responsável por influenciar Escolas em todo o mundo, inclusive a ENAP, 

para a qual prestou assessoria em programas para o desenvolvimento 

gerencial. 

No site da Escola consta que ela oferece cursos para qualificação da 

burocracia pública em todos os níveis do governo. Estes são dinâmicos, 

atuando com métodos e técnicas de aprendizagem antenados com as 

modernas tecnologias de informática. A Escola também oferece assessoria ao 

governo nacional e até mesmo a governos estrangeiros, com a finalidade de 

gerar fortalecimento da chamada governança13. Desse modo, ela objetiva                                       

Apoiar as necessidades de desenvolvimento gerencial dos gerentes do 
serviço público por meio de programas de aprendizagem e cursos, 
eventos de aprendizagem, pesquisa estratégica e outras atividades de 
desenvolvimento de liderança para que, como uma comunidade, os 
servidores públicos sejam capazes de enfrentar os desafios de seu 
tempo no cumprimento de sua missão de servir ao Canadá e os 
canadenses. (Catálogo 2000, apud PACHECO, 2000, p.44) 

 

Dentre todas as Escolas de governo internacionais, a que mais 

influenciou a ENAP foi a francesa Ecole nationale d'administration- ENA. 

Formada em 1945, no pós Segunda Guerra Mundial, tem como objetivo central 

o de dotar o Estado francês de uma alta burocracia bem treinada e sólida, que 

mantivesse certa independência em relação ao governo, podendo assim 

contrapor-se a ele quando necessário. É comum que os mais altos cargos de 

                                                           
13 Informações obtidas a partir de consulta ao site http://www.ccmd-ccg.gc.ca/. Acesso em: 21 de 
junho de 2010. 

http://www.ccmd-ccg.gc.ca/
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direção do Estado francês sejam ocupados por alunos egressos da ENA. 

Segundo a homepage da instituição, sua missão é treinar funcionários 

franceses até estrangeiros para assumir carreiras públicas, prezando pelos 

valores da eficiência e da responsabilidade. Em seus cursos, há fluxogramas 

variados a fim de que se possa atender aos desafios de cada etapa da carreira, 

mesclando instruções teóricas e práticas, estudos de caso, simulações e 

trabalhos em grupo. 

Ainda, segundo o site da ENA14, o surgimento da Escola deveu-se à 

tentativa de democratizar o acesso às altas carreiras do Estado, estando 

atualmente encarregada de realizar a seleção e a formação inicial do alto 

funcionalismo francês e internacional. Asazu (2006) acrescenta que a ENA não 

se afirmou como uma Universidade, nem era esse seu intuito. Ela formou-se 

como um centro de formação prática, já que os alunos que ingressam na 

instituição já possuem formação acadêmica. O corpo de professores da Escola 

não é permanente, mas geralmente é composto servidores do alto escalão da 

administração, que possuem tácito conhecimento prático, sendo em muitos 

casos, inclusive, alunos egressos da própria ENA. 

Segundo Garcia (2008) o ingresso na ENA é difícil. Os “enárques”, como 

são conhecidos os alunos egressos da ENA, são a elite do serviço público 

francês, pois possuem o que no país é considerado como a melhor formação 

acadêmica para área administrativa, unindo capacidades teóricas e práticas, 

bom salário e características profissionais múltiplas.  

De início, é preciso vencer os rigorosos concursos que dão acesso  
à École- eles são anuais, oferecendo 90 vagas, em três categorias: 
concurso externo (para jovens até 28 anos, com boa formação 
acadêmica), concurso interno (para servidores públicos, com, no 
mínimo, quatro anos de experiência; e até 45 anos) e terceiro concurso 
(para profissionais ligados à política, ao sindicalismo, ao setor privado e 
às associações de utilidade pública). Ao final do curso os exames são 
tão ou mais rigorosos que os de entrada. (GARCIA, 2008, p. 54-55) 

Asazu (2006) acrescenta que os cursos da ENA possuem duas fases, 

uma com duração em torno de 84 semanas, quando são ministradas aulas 

                                                           
14 Informações presentes no site da instituição: http://www.ena.fr. Acesso em: 19 de junho de 
2015. 

http://www.ena.fr/
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sobre a realidade local e internacional e também estágios em empresas 

públicas e privadas; e outra fase, com duração de três meses, formada por 

seminários e elaboração obrigatória de uma dissertação coletiva a ser avaliada 

por um júri. 

O modelo da ENA influenciou Escolas de Governo de vários países, a 

exemplo dos Institutos Nacionais de Administração Pública – INAPs - da 

Argentina, Espanha e México e, especialmente, da ENAP brasileira que, ao 

menos à época de seu surgimento via na ENA um exemplo de Escola. Durante 

seus primeiros anos a ENAP recebeu da Escola francesa orientações técnicas 

regulares, importando dela o formato e até seu objetivo central: formar uma 

elite de administradores públicos.  

Mas a implantação do modelo francês não foi “perfeita”. O Brasil não é a 

França. Temos uma cultura política e administrativa diferente da francesa. A 

grande “sugestão” da ENA, por exemplo, que era a criação da carreira de 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, a princípio, não 

vingou na ENAP, já que legalmente tal carreira só surgiu em 1989, por 

intermédio da Lei Federal nº 7.834, demorando ainda mais que isso para 

ganhar a dimensão almejada. Além do mais, Amaral15 (2005), salienta que o 

grande problema desse processo foi a tentativa brasileira de trazer para cá algo 

de uma realidade bem diferente da nossa.  

Buscar inspiração na ENA, de uma certa forma, não resolve o 
problema brasileiro. Primeiro porque não temos uma burocracia como a 
francesa. Não tivemos e não teremos. A nossa burocracia é sempre 
incompleta. [...] nós temos um grau de inspiração naquela Escola, num 
país que não só tem uma burocracia muito rígida, muito regular, como 
também a tradição de aulas magistrais, que é o anti-espaço de 
aprender como tecnologia crítica. (AMARAL, 2005, p. 2) 

[...] modelo nunca funciona; inspiração, sim. A inspiração na ENA foi 
muito útil para o Brasil: em plena redemocratização, criar uma Escola 
no Brasil para formar um grupo estratégico capaz de ajudar na 
formulação, avaliação e implementação das políticas públicas. Inspirar-
se na França não fez mal nenhum para a ENAP, mas basear toda a 
administração pública numa única carreira, acho que nem o relatório 
Rouanet nem governo algum acredita nisso. O Brasil está ajustando o 
desenho da burocracia que deseja, ao mesmo tempo que está 
aperfeiçoando a democracia. (ENAP, 2006, p.93) 

                                                           
15 Helena Kerr do Amaral foi presidente da ENAP. 
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A partir dos anos 1990, a ENA foi perdendo um pouco sua influência 

sobre outras Escolas de Governo. Pacheco (2006)16 mostra que isso ocorreu 

dada a progressiva desacreditação em relação ao seu modelo. 

A ENA apresentava uma visão já ultrapassada. Nessa época, já 
existiam outras visões de como organizar as carreiras e o serviço 
público. A visão de elite da ENA atrapalhou profundamente, não só a 
ENAP, como também os primeiros integrantes da carreira. [...] a 
transposição do modelo francês para o Brasil foi um desastre completo 
e, até hoje, as pessoas sonham com a carreira nos moldes da ENA, 
quando a ENA está, tardiamente, reformando-se. Acho que aquele 
modelo não faz o menor sentido hoje, nem para a França, nem para o 
Brasil. É um modelo de elite, baseado em monopólios e não em 
competências. O mundo não convive bem com isso hoje. (ENAP, 2006, 
p.25) 

 

A escola de governo a nível nacional, será discutida a seguir. 

 

2.2.4 A ENAP 

 

 A ENAP foi concebida a partir de experiências internacionais. Ela passou 

por altos e baixos em sua trajetória até ganhar notoriedade no cenário nacional 

e estabelecer-se como o maior centro de treinamento para servidores da alta 

gestão pública brasileira. 

     

a) Criação e desenvolvimento 

A existência de centros para formação e capacitação de servidores 

públicos no Brasil data de 1938, por intermédio do Departamento 

Administrativo do Serviço Público- DASP, durante o governo Vargas, quando 

                                                           
16 Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco foi presidente da ENAP no período de 1995 a 2002. O 

relato exposto é parte de uma entrevista concedida para produção de um livro em edição 
comemorativa pelos 20 anos da ENAP: ENAP 20 anos; caminhos de uma Escola de governo.  
 



57 

  
 

surgiram propostas para modernização do serviço público. Nessa época foi 

criada uma unidade responsável pela oferta de cursos de administração para 

especialização de servidores governamentais. No entanto, “as iniciativas 

surgidas cumpriam o papel de atender às necessidades rotineiras de 

qualificação para o conjunto dos servidores, sem uma proposta definida para 

os quadros dirigentes do Estado brasileiro.” (GARCIA, 2008, p: 41) 

            Em 1945, outra instituição com caráter de Escola governamental surgiu. 

Trata-se do Instituto Rio Branco, subordinado ao Itamaraty, que cuidou da 

realização de concurso público para permitir o ingresso de candidatos ao Curso 

de Preparação à Carreira de Diplomata – CPCD, cujos egressos passam a 

integrar os quadros da diplomacia nacional.  Sete anos depois nasceu a Escola 

Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas- EBAP, que 

em 2002 tornou-se Escola Brasileira Administração Pública e de Empresas- 

EBAPE.  

Com o tempo, outras instituições de capacitação da tecnoburocracia 

estatal e dirigentes empresariais foram aparecendo, a exemplo da Academia 

Nacional de Polícia (ANP) de 1961; o Instituto Universitário de Pesquisa do Rio 

de Janeiro (IUPERJ) de 1963; o Centro de Treinamento para o 

Desenvolvimento Econômico (CENDEC) em 1966; a Escola de Administração 

de Empresas (EAESP) de 1969; o Centro de Treinamento para o 

Desenvolvimento em Administração (CDA) em 1969; a Escola Superior de 

Administração Fazendária (ESAF) de 1973; a Fundação do Desenvolvimento 

Administrativo (FUNDAP) em 1974; a Fundação Escola do Serviço Público 

(FESP) de 1976; a Escola Superior de Administração Postal de 1977. 

Nos anos de 1980 a Fundação Centro de Formação do Serviço Público-

FUNCEP17 foi criada pelo DASP, com função de promover a valorização do 

servidor público, a partir da produção de pesquisas que tinham o intuito de 

servir como orientadoras para a formação de políticas de pessoal. Era de sua 

responsabilidade a capacitação de recursos humanos para todos os 

ministérios. (ENAP, 2006) 

                                                           
17 A FUNCEP foi instituída pela lei 6.8711/80 e seu estatuto aprovado pelo decreto 85.524/80. 
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 Em 1982, a partir de solicitação do DASP, foi realizado o “Relatório 

Rouanet”, documento produzido pelo diplomata Sérgio Paulo Rouanet que 

discutia a profissionalização da Administração Pública Federal, reunindo 

experiências de formação e treinamento de gestores públicos no Brasil e de 

modelos internacionais de Escolas de Governo, especialmente o caso da 

França e da Alemanha. Nesse relatório, em síntese,  

[...] o autor sugere como condição para o estabelecimento de uma 
Escola de Governo no Brasil, um conjunto de modificações no sistema 
de pessoal da administração pública federal que deveriam ser 
implementadas junto à instalação da Escola de Governo e propõe 
como modelo a École Nactionale d’ Administration- ENA da França. 
(ZOAUIN, 2003, p. 2) 

  

É a partir do Relatório Rouanet que em 1986 a Escola Nacional de 

Administração Pública- ENAP, foi criada. Inicialmente funcionou como parte da 

FUNCEP, pois o Decreto n. 93.277, de 19 de setembro de 1986 criou a ENAP 

e o Centro de Desenvolvimento da Administração Pública – CEDAM, como 

diretorias inseridas na FUNCEP, e já havia sido criada desde os anos 1980. 

Cabia a ENAP a capacitação dos quadros superiores da burocracia pública e 

ao CEDAM a capacitação e o treinamento dos demais servidores. Garcia 

(2008) afirma que “criou-se uma cultura organizacional dicotômica que 

contrapunha a atividade tradicional de capacitação (de servidores dos níveis 

operacional e intermediário) à atividade de formação (de quadros da elite 

burocrática).” (GARCIA, 2008, p. 155).  

Em 1988, a ENAP realizou o primeiro concurso para o cargo de 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental- EPPGG, 

ofertando 120 vagas. Mais de 70 mil pessoas se inscreveram, mas não havia 

ainda o curso, uma proposta pedagógica a ser implementada e nem uma 

carreira institucionalizada (NICOLINI, 2008). Somente quando o curso de 

formação estava em sua fase final é que a carreira foi criada. Após essa 

arrancada, a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental estagnou-se, e sua retomada deu-se apenas 1996. 

  Nilson Holanda, um dos profissionais que esteve à frente do processo 

de criação da ENAP, relata que  
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Quando se propôs a criação da ENAP, a nossa esperança, talvez a 
nossa utopia, era de que talvez ela pudesse criar uma elite de 
servidores públicos que fosse capaz de alavancar o processo de 
investigação aprofundada desses complexos problemas e de orientar 
as lideranças brasileiras, lideranças políticas, na busca de soluções 
para as questões e desafios de nossa Administração Pública. 
(HOLANDA, 2005, p. 21) 

 

 Holanda (2005) conta que a ENAP era um projeto ambicioso, pois se 

esperava muito dela. Ele enumera as principais expectativas e intenções 

existentes sobre a ENAP à época de sua criação: 

1. Aperfeiçoar servidores para que pudessem se transformar em 

administradores de alto nível, uma espécie de “aprendizes de 

estadistas”. A ideia seria formar um profissional completo, capaz de 

entender o governo, a questão pública, a administração na sua 

totalidade e não apenas por uma de suas faces, distante das visões 

corporativas e segmentadas. 

2. Constituir a ENAP como um lugar para permanentes análises e debates 

profundos, críticos e criativos sobre os problemas do Estado, do 

Governo e da Administração Pública brasileira. Seria, assim, além de um 

centro de formação, um centro de pesquisas, um fórum para discussões. 

3. Estimular reflexões e pesquisas que pudessem contribuir para o 

conhecimento da realidade econômica, política e administrativa do 

Brasil, ajudando na formação de uma cultura e de tecnologias 

administrativas moldadas às nossas necessidades do país. 

4. Formar burocratas interdisciplinares e polivalentes, generalistas (que 

integram os conhecimentos de diferentes profissões na busca de 

soluções para problemas que atingem ao todo), capazes de atuar 

eficientemente nos desafios mais complexos da gestão pública.   

5. Buscar sempre a excelência. 

6. Oferecer treinamentos práticos por meio de estágios institucionais. 

7. Focar na análise e avaliação de políticas públicas. Era necessário avaliar 

os resultados das ações políticas. (Até aquele momento as atividades 

avaliativas no Brasil praticamente inexistiam) 
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O que se pode inferir a partir desses objetivos é que seria necessário para o 

funcionamento da ENAP certo grau de autonomia em relação ao governo. 

Afinal de contas como seria possível analisar o cenário nacional como um todo 

sem estar “afastada” do próprio governo? Não é a toa que Holanda (2005) cita 

quão difícil foi gerar aceitação interna para a ENAP, pois não havia vontade 

política em ter uma Escola que apontasse erros e problemas da gestão.  

Quando a ENAP foi criada José Sarney estava na presidência do país. 

Era um momento de grandes desafios econômicos e políticos. O país 

enfrentava alta dívida externa, níveis de inflação elevados, desemprego, 

pobreza, as questões relativas ao processo de redemocratização e ao aumento 

das demandas e pressões sociais. E foi em meio a essa conjuntura que surgiu 

a proposta da reforma administrativa, para qual foram recuperadas algumas 

sugestões do Relatório Rouanet, especificamente a que fazia referência à 

importância da criação de uma Escola de governo no país. O argumento era 

que se fazia necessário dotar o setor público de maior eficiência e eficácia, o 

que em muito só seria alcançado via renovação dos quadros burocráticos, daí 

a importância da invenção da ENAP.  

Foram muitas as ideias que nortearam o projeto da Escola. A principal 
delas: criar uma elite de administradores públicos, bastante preparada 
do ponto de vista teórico e com oportunidades de treinamentos práticos 
em organizações governamentais. A expectativa era de formar 
dirigentes capazes de tomar decisões e conhecer a realidade da 
administração pública brasileira. As ideias foram muitas e os problemas 
também. O maior deles foi a falta de condições políticas e econômicas 
para tirar do papel e pôr em prática uma política de pessoal eficaz.  
(ENAP, 2006, p. 15) 

 

Quando Fernando Collor de Melo chegou à Presidência em março de 

1990, ele realizou algumas ações que desestruturaram a máquina pública o 

que afetou diretamente a ENAP. Os concursos públicos foram suspensos, o 

que travou a implementação da carreira de Especialista em Política Pública e 

Gestão Governamental. (ENAP, 2006) Também nessa época A FUNCEP 

tornou-se a Fundação Escola Nacional de Administração Pública, a própria 

ENAP formada por um misto de servidores advindos da FUNCEP, da diretoria 

da CEDAM e da própria ENAP, o que a época contribuiu para desestruturação 
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da Escola que se no momento inicial tratava apenas da elite administrativa do 

país, com a junção, passou a abarcar maior número de servidores. 

Enfraquecido politicamente com os vários escândalos de corrupção que 

o atingiram, em 1992 o governo Collor chegou ao fim, sendo sucedido pela 

gestão Itamar Franco. O novo governo prometeu investir em políticas de 

melhorias salariais, sistema de carreiras e promoção de um setor público 

marcado pela profissionalização. Ainda assim, a ENAP continuou a enfrentar 

muitas dificuldades. Não havia um projeto institucional claro, e imperou a 

pequena expressão de suas atividades, o que só foi alterado no governo FHC 

em meio ao projeto reformista. (PACHECO, 2000) 

 A partir de 1995, conforme já discutido anteriormente, a reforma 

gerencial do Estado brasileiro ganhou centralidade na política governamental e, 

com isso, a ENAP tornou-se mais atuante. O MARE elegeu a ENAP como uma 

instituição imprescindível nesse processo, de tal modo que se tornou “[...] o 

espaço escolhido pelo ministério para formular e difundir as propostas da nova 

administração pública.” (ENAP, 2006, p. 19) No governo FHC a notoriedade da 

ENAP no cenário nacional cresceu na mesma proporção em que atuou em prol 

da reforma, ao passo que seus papeis e funções estavam em muito 

entrelaçados. Uma administração pública gerencial supõe um quadro de 

servidores bem qualificados, sobretudo “funcionários estratégicos”, os 

responsáveis por formular e implementar as políticas públicas. 

Gaetani (1998) argumenta que foi com a reforma gerencial que “[...] a 

problemática de recursos humanos no setor público começou a ser focalizada 

com atenção especial. Até então era uma não-questão, uma temática sem 

espaço na formulação e implementação de políticas públicas.” (GAETANI, 

1998, p.3) 

 De acordo com os dados apresentados por Pacheco (2000), entre os 

anos de 1995 e 1999, a ENAP capacitou mais de 72.000 mil funcionários 

públicos federais, três vezes mais do que tinha feito desde sua origem. O 

concurso público para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental e para Analista de Planejamento e Orçamento foi reaberto. A 
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área de pesquisa da Escola foi ampliada, tendo suas atividades voltadas 

especificamente à discussão de práticas para melhoria da gestão pública. 

Nesse mesmo direcionamento, a ENAP também passou a realizar anualmente 

um concurso que premia ações inovadoras na gestão pública. 

No segundo governo FHC a reforma desestruturou-se juntamente com o 

MARE, que foi assimilado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão - MPOG. O governo passou a preocupou-se com novas questões, 

como o Plano Plurianual - PPA, cuja implantação, tal qual o projeto reformista, 

também demandava técnicos e gestores bem treinados. Nesse contexto, a 

ENAP passou a ser responsável por ofertar a formação para carreira de 

Analista de Planejamento e Orçamento. “A formação desses técnicos, a oferta 

de cursos de conteúdo gerencial e a formação de carreiras foram as atividades 

que marcaram a ENAP neste período.” (ENAP, 2006, p. 19) 

Quando teve início o governo Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, o Brasil 

passava por uma situação econômica pouco favorável; e na tentativa de 

recuperar a estabilidade, aumentando a geração de emprego, a distribuição de 

renda e a inclusão social, a ENAP recebeu atenção especial, pois 

Alcançar esses objetivos só seria possível com servidores competentes 
que pudessem aumentar a capacidade de governo. Voltou-se a realizar 
concursos públicos e a qualidade do serviço passou a ter dimensões 
estratégicas. A ENAP precisava se consolidar institucionalmente para 
atender aos desafios postos e é isso que vem fazendo: regularizou e 
reposicionou a Revista do Serviço Público; investiu fortemente na 
informatização da Escola; criou padrões internos de trabalho; realizou, 
pela primeira vez em toda a sua história, concurso público para 
preenchimento de quadros técnicos próprios da Escola; consolidou o 
Concurso Inovação na Gestão Pública e contribuiu para a formulação 
da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. (ENAP, 2006, p. 
20) 

 

Novelli (2011) destaca que durante esse período a profissionalização do 

serviço público apareceu como preocupação constante. O Estado investiu em 

realização de concursos públicos, reajuste salarial significativo a diversas 

carreiras da administração pública federal, propiciando a valorização das 

carreiras de planejamento e implementação de políticas públicas, de forma que 

“[...] os governos Lula parecem ter levado mais seriamente esses setores da 
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burocracia (‘as funções que são próprias do Estado’) do que os governos 

Cardoso.” (NOVELLI, 2011, p. 134) 

A retomada dos concursos públicos e a renovação de quadros da 
Administração Federal se intensificaram, a partir dos governos do 
presidente Luis Inácio Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010). Esse 
cenário criou condições para a ENAP oferecer uma programação 
permanente de cursos que deu vida à Escola, como um ambiente de 
ensino e reflexão. A Escola atualizou sua proposta de formação de 
carreiras, desenvolvendo uma nova estrutura curricular e 
padronizando métodos, procedimentos e instrumentos de 
gerenciamento e avaliação, ao mesmo tempo em que reafirmava as 
linhas do seu desenho original, voltado ao ensino aplicado e inserido 
na realidade da administração pública (Op. cit.). Foram realizadas 
sucessivas edições dos cursos de formação para as carreiras de 
EPPGG e de APO. Ademais, a Escola passou a ofertar, de modo 
regular e modularizado, o programa de aperfeiçoamento de carreiras, 
condição legal para promoção dos EPPGG. (FERNANDES; 
CARVALHO; SANTOS, 2014, p. 5) 

  

 

O período Dilma Roussef, iniciado em 2011, apresentou continuidade 

em relação à ENAP. Cresceu a demanda dos órgãos estatais por cursos e 

eventos de aprendizagem em geral ofertados pela Escola, o que direcionou 

sua atuação para o apoio ao desenvolvimento institucional através de 

consultorias aos processos de planejamento estratégico. A Escola também 

continuou ofertando programas de aperfeiçoamento de carreiras, abarcando 

carreiras recém-estruturadas no país, a exemplo da de Analista de Tecnologia 

da Informação - ATI, e de Analista de Infraestrutura - AI, voltada à gestão de 

obras de engenharia e a de Analista de Políticas Sociais - APS. Houve, 

também, um aumento do número de cursos de pós-graduação ofertados. 

(FERNANDES; CARVALHO; SANTOS, 2014) 

Com a gestão Michael Temer, a partir de 2015, algumas mudanças 

ocorreram e pode-se imaginar que, ao longo do tempo, possam impactar as 

atividades da ENAP, sobretudo no tocante a extinção e realocação de alguns 

ministérios, o que por hora não pode ser avaliado. 

 

b) Atividades desenvolvidas pela ENAP 
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 A ENAP tenta alcançar seus objetivos formais a partir da realização de 

uma gama de atividades em sua maioria voltadas à formação, capacitação e 

promoção de conhecimento na área da gestão pública. Abaixo, essas 

atividades foram melhor descritas. 

 

Cursos e Programas 

De acordo com informações oficiais da Escola18, atualmente ela 

disponibiliza de cursos que se encaixam dentro das seguintes áreas: 

desenvolvimento técnico-gerencial, formação para carreiras, aperfeiçoamento 

para carreiras, cursos de Pós-graduação, projetos especiais e cursos para o 

programa de fortalecimento de competências em gestão e em regulação. Os 

cursos ofertados pela ENAP têm basicamente dois grandes objetivos: o de 

formar carreiras e o de gerar desenvolvimento gerencial. Seu corpo docente é 

formado por professores colaboradores, geralmente advindos das 

universidades e do próprio governo. O ordenamento e a articulação dos cursos 

ficam a cargo da equipe administrativa da instituição. (ENAP, 2006) 

A Escola oferece programas de qualificação, geralmente formulados a 

partir de uma reflexão sobre as necessidades que julgam possuir o setor 

público, na modalidade presencial ou à distância.  O objetivo é propiciar o 

desenvolvimento de competências necessárias para os diferentes níveis da 

atividade gerencial.  Muitas vezes são tecidas parcerias com outros centros de 

formação e capacitação nos Estados e municípios, assumindo a ENAP a 

responsabilidade pelos treinamentos desempenhados nessas instâncias, pois a 

partir do momento em que é firmada a parceria é como se as instituições 

parceiras passassem a funcionar como extensões dela nos foros subnacionais. 

A ENAP também organiza programas de capacitação para turmas 

“fechadas”, um grupo de servidores de um mesmo órgão público, são os 

chamados “projetos especiais”. Nesses casos os cursos podem funcionar tanto 

                                                           
18 Informações obtidas a partir de consulta ao site da ENAP, em diversas datas ao longo do ano 
de 2015. Link para acesso: http://acessoainformacao.enap.gov.br/acoes-e-programas  

http://acessoainformacao.enap.gov.br/acoes-e-programas
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na sede da Escola quanto na do próprio órgão contratante. A ideia é que esses 

cursos sirvam como ferramenta teórica e prática para implementação de 

melhorias institucionais em cada organização. Nessa modalidade de curso, “[...] 

o órgão participa ativamente da identificação do público-alvo e dos problemas 

ou parcelas de problemas que o curso pode contribuir para resolver. Os cursos 

podem ser de pós-graduação lato sensu ou com desenho e carga horária 

diversificados, de acordo com os objetivos a serem alcançados.” (Site da 

ENAP.)  

Há também os cursos do Programa de Fortalecimento de Competências 

em Gestão e em Regulação, uma parceria da ENAP com a Casa Civil. O 

público alvo são servidores das carreiras de Regulação indicados pelas 

agências reguladoras. O programa visa aprimorar os servidores públicos da 

área da regulação, a fim de que o sistema regulatório possuam cada vez mais 

qualidade. 

 Desde 2002, a ENAP tem ofertado cursos de pós-graduação lato sensu 

em gestão pública. Isso ocorreu em muito como uma necessidade das próprias 

carreiras formadas pela ENAP, uma vez que possuir uma especialização é 

essencial para promoção interna em tais carreiras. Sem contar que diversos 

órgãos governamentais demandam cursos específicos para a gestão pública. 

Essa modalidade de cursos expandiu-se, sobretudo, por intermédio dos 

programas corporativos. (FERNANDES; CARVALHO E SANTOS, 2014) 

A Especialização em Gestão Pública é o principal curso de 

especialização ofertado pela instituição, estando no momento em sua décima 

edição. Seu objetivo é “Capacitar servidores públicos para atuarem como 

agentes da melhoria da gestão pública, desenvolvendo competências para 

liderar, articular, gerir e pensar de forma estratégica e inovadora a ação 

governamental, considerando os desafios e as perspectivas da administração 

pública federal, para o aperfeiçoamento dos serviços prestados à sociedade.” 19 

Volta-se a servidores públicos federais efetivos do Poder Executivo, graduados, 

                                                           
19 Site da ENAP. Acesso em 22/07/2014. 
http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_include;evento=especializacao;Itemid=56 

 

http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_include&evento=especializacao&Itemid=56
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que atuam ou podem atuar como dirigentes na gestão pública. Para ingressar é 

preciso fazer seleção composta por prova, entrevista e análise curricular. 20 

A Especialização em Gestão de Pessoas no Serviço Público, também 

ofertada pela ENAP, está em sua quarta edição. O público-alvo são os 

servidores públicos federais do Poder Executivo que trabalham ou podem vir a 

trabalhar com a gestão estratégica de pessoas. Há processo seletivo nos 

moldes da Especialização em Gestão Pública. 21 

A Especialização em Políticas Públicas de Proteção e Desenvolvimento 

Social22, que já está em sua segunda edição, é fruto de uma parceria da ENAP 

com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS. Volta-

se a servidores públicos do Poder Executivo Federal que ocupam cargos de 

nível superior e que trabalham diretamente com políticas sociais, objetivando 

capacitá-los para gestão integrada de políticas públicas de proteção e 

desenvolvimento social, dentro dos desafios e limitações do Sistema de 

Proteção Social brasileiro. Dentre sua lista de disciplinas se faz presente a de 

formulação e avaliação de políticas públicas e programas sociais.  

O mais recente dos cursos dessa área é o de Especialização em Gestão 

de Políticas Públicas de Direitos Humanos, que em 2014 concluiu sua primeira 

edição. Foi realizado em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República -SDH/PR, tendo o apoio da Organização dos 

Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura- OEI. Os 

servidores públicos efetivos com atuação nos processos de gestão das 

                                                           
20 O programa da especialização contém como disciplinas: liderança e comunicação, Estado 
brasileiro e suas transformações administração pública brasileira, fundamentos de políticas 
públicas fundamentos do direito público, planejamento e gestão estratégica orçamento e 
finanças públicas, gestão de projetos gestão estratégica de pessoas, negociação no setor 
público, governança e arranjos institucionais, arquitetura organizacional, monitoramento e 
avaliação da ação governamental, gestão da informação e do conhecimento nas organizações 
públicas, metodologia de pesquisa e práticas de gestão pública. 
21 Possui como disciplinas: Análise organizacional; Gestão de pessoas por competências; 
Desenvolvimento profissional; Gestão do desempenho individual e institucional; Gestão de 
carreiras no setor público; Comportamento organizacional; Qualidade de vida no trabalho; 
Gestão da informação e do conhecimento nas organizações públicas; Laboratório de práticas 
em gestão de pessoas; Pesquisa em gestão de pessoas. 
22 São módulos do curso: Bloco 1: O Contexto das Políticas Sociais; Bloco 2: Gestão e 

Financiamento das Políticas Sociais; Bloco 3: Formulação e Avaliação de Políticas 
e Programas Sociais; Bloco 4: Competências interpessoais; Bloco 5: Atividades práticas: 
Metodologia e Visita técnica. 
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políticas públicas de direitos humanos do Governo Federal são seu público-

alvo.23 

A partir de 2004 a ENAP começou a oferecer de forma sistematizada 

Cursos de Educação a Distância24 aumentando em cerca 40% em sua 

capacidade de atendimento, treinando servidores de todas as regiões do país, 

inclusive servidores estaduais e municipais.  A carga horária varia entre uma e 

trinta e cinco horas/aula; uns são autoinstrucionais; enquanto outros, 

direcionados por tutores. São alguns deles: Administração de redes Linux; 

BrOffice.org; Capacitação de tutores para cursos na modalidade ensino a 

distância; Ética e Serviço Público; Fundamentos em gerência de projetos; 

Orçamento público: elaboração e execução; Ética ; Serviço Público; Gestão 

estratégica de pessoas e planos de carreira; Legislação aplicada à gestão de 

pessoas - Lei 8112/90; Navegador Correio Mozzila; Rumo à aprendizagem 

virtual.25De modo virtual, a ENAP também possui uma seção de comunidades 

e oficinas virtuais, que são espaços voltados à discussão de temas teóricos e 

práticos ligados à gestão pública. (ENAP, 2006) 

As atividades direcionadas às carreiras de Estado ocupam papel central 

na ENAP.  Elas são subdivididas em ações para aperfeiçoamento de carreiras 

e para formação das carreiras.  

Os cursos para aperfeiçoamento de carreiras possuem curta duração e 

sempre abordam temas ligados à administração pública, são requisito básico 

para a promoção na carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental (EPPGG) e servem como complementação para as carreiras 

de Analista de Planejamento e Orçamento (APO), Analista de Finanças e 

                                                           
23 Seu conteúdo programático foi dividido em blocos: Bloco 1 - O contexto das políticas de 
direitos humanos: complexidade, atores e papel do Estado e da sociedade civil; Bloco 2 - 
Gestão da Informação e do conhecimento em Direitos Humanos; Bloco 3 - Formulação e 
coordenação da implementação: arranjos, modos de execução, contratualização e gestão 
orçamentária de políticas e programas; Bloco 4 - Monitoramento e avaliação de políticas e 
programas; Bloco 5 - Competências estratégicas: negociação, comunicação e gestão de crises. 
24 A inscrição nos Cursos de Educação a Distância pode ser feita no site da ENAP. 
25 Sobre os cursos de educação a distância ofertados pela ENAP, ver: COTT, Tarcilena 
Polisseni Nascimento; ESPER, Aniely Kaukab. Evasão em cursos de educação continuada a 
distância: um estudo na Escola Nacional de Administração Pública.  Revista do Serviço 
Público, Brasília, ano 60, n. 2, p. 159-173, abr/jun 2009. 
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Controle (AFC), Analista de Comércio Exterior (ACE), Analista de Infraestrutura 

(AIE), Especialista de Infraestrutura (EIE) e Analista Técnico de Políticas 

Sociais (ATPS).  

A cada três anos, para serem promovidos os gestores precisam 
realizar 120 horas de capacitação na ENAP [...] É voltado para a 
atualização e aprimoramento de competências cognitivas, 
instrumentais e interativas dos servidores desta carreira. (ENAP, 200, 
p. 53) 

 O curso de formação inicial para carreiras de Estado é sem dúvida a 

principal atividade desempenhada pela Instituição. Cabe a ENAP oferecer a 

formação para o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento e de 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Tal formação 

constitui-se como a segunda etapa do concurso público para admissão na 

carreira e é o responsável pela seleção e preparação dos quadros de alta 

gerência para a Administração Pública Federal.  A história da ENAP em muito 

se confunde com a trajetória dos cursos de formação, sobretudo do curso de 

EPPGG, estando vinculada a essa função desde seu nascimento, por 

indicação da ENA e do Relatório Rouanet. A relação que a ENAP mantém com 

as carreiras de EPPGG e de APO será melhor exposta mais à frente. 

 

Demais atividades da instituição 

A ENAP realiza mensalmente o “Café com Debate”. Trata-se de um café 

da manhã que reúne especialmente pessoas envolvidas com a administração 

pública federal, onde são travadas discussões sobre temas políticos da 

conjuntura nacional e internacional sobre a gestão pública. Não é uma palestra 

nem um seminário, mas um espaço para discussões e aprendizado organizado 

de modo não hierarquizado e menos formal. Após o encontro, é produzido um 

relatório sobre o que foi discutido e publicado no site da Escola.26. Os “[...] 

dirigentes ouvem palestras sobre um tema de relevância para a administração 

                                                           
26 Os textos resultantes das discussões do Café com Debate são armazenados por título e 
data. Para lê-los basta acessar ao link: 
http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_content;task=category;sectionid=23;id=198;Itemid=162. 

http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=23&id=198&Itemid=162
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pública e em seguida têm a oportunidade de debater com o(s) convidado(s) e 

expor suas dúvidas e posicionamentos.” (Site da ENAP). 27 

Recentemente, em 2014, em parceria com a Canada School of Public 

Service, a ENAP começou a investir numa metodologia diferente para 

discussão, a chamada Mesa-redonda de Pesquisa-Ação. Trata-se de um 

momento no qual são reunidos profissionais e experts para apontar soluções 

para os problemas enfrentados pelo serviço público, cujo resultado desemboca 

numa publicação que pode ser visualizada no site da própria ENAP. 

A referida instituição possui uma série de atividade que tem como 

finalidade à difusão do conhecimento produzido sobre a administração pública, 

tendo sido responsável pela edição de livros e periódicos, conservação de uma 

biblioteca para acesso público, além da manutenção de um site na internet, que 

reúne trabalhos de autores nacionais e internacionais sobre temas ligados à 

gestão pública. Assim, a Escola tem investido na publicação de materiais que 

vão desde livros, relatórios e artigos científicos. Os livros, organizados pela 

própria Escola mas que contam com co-edições, apresentam temáticas 

referentes ao Estado, à administração pública, e ao orçamento. Outro 

investimento da Escola são os Cadernos ENAP, lançados em 2003, textos e 

relatórios de pesquisa em sua maioria internos, alguns dos quais, inclusive, 

serviram como referencial bibliográfico para este trabalho. (ENAP, 2006) 

Dentre todas as atividades editoriais da Escola a que mais se destaca é 

a Revista do Serviço Público- RSP, criada ainda em 1937 sob comando do 

DASP. De acordo com ENAP (2006) ela  

[...] deveria servir como ferramenta de apoio à capacitação e 
atualização dos servidores, tratando tanto de assuntos práticos da 
rotina de trabalho como de temas teóricos da emergente ciência da 

                                                           
27 Alguns dos principais temas apresentados por ministros, secretários e dirigentes de estatais 
em Cafés com debate foram: política industrial; custos no setor público; turismo e 
desenvolvimento econômico; pacto federativo e desenvolvimento nacional; inclusão digital e 
inclusão social; política de recursos hídricos; política de segurança pública; promoção da 
igualdade racial; processo decisório no núcleo executivo; política de modernização dos portos 
brasileiros; ciência e tecnologia e desenvolvimento; prospecção de conhecimento no setor 
público; direito a informação e democracia; Estado e desenvolvimento nacional; certificação 
digital e gestão e fiscalização da saúde pública no Brasil. (ENAP, 2006, p. 50) 
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administração. No decorrer do tempo, os artigos teóricos ganharam 
mais espaço [...] (ENAP, 2006, p. 56).  

 

Farias (2005) tece uma crítica a RSP pela frequência em que publica 

trabalhos de autores ligados aos organismos multilaterais, reforçando a 

perspectiva gerencialista. Para o autor a revista serve de instrumento para 

divulgação de uma forma específica de pensar a gestão pública. Não obstante 

o direcionamento gerencialista, a revista tem publicado vários textos sobre a 

avaliação de políticas públicas, contemplando, inclusive, temas centrais da 

gestão pública.    

Em 1974, durante o regime militar, sua publicação foi interrompida até 

1981.  Nos anos 1990, teve início outro período de interrupção, até que em 

1994, ressurgiu associada ao movimento de reforma estatal. Ainda assim, a 

RSP é o periódico específico sobre a Gestão Pública mais antigo no país. Ela 

possui periodicidade trimestral e sua função propagada é a de estimular e 

divulgar a produção do conhecimento sobre o Estado e sua gestão, a 

Sociedade e as Políticas Públicas. 

A edição da RSP, um dos motivos de orgulho da ENAP, faz parte das 
atividades estratégicas para que a Escola cumpra seu papel. Nessa 
perspectiva, o que se busca é uma publicação que contribua cada vez 
mais para a análise e a discussão de temas relevantes para a melhoria 
da gestão governamental, assim como para a difusão de ideias e 
informações inovadoras sobre administração e políticas públicas. Uma 
revista que permita aos dirigentes e gestores o acesso tanto a 
abordagens teóricas e reflexivas, quanto a estudos que anunciem e 
reportem ideias e experiências cujo conhecimento possa significar uma 
contribuição importante para o aumento da efetividade e da eficácia do 
serviço público. (ENAP, 2006, p. 57) 

 

Desde 1996, a ENAP realiza anualmente o Concurso Inovação na 

Gestão Pública Federal em parceria com o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão- MPOG. São objetivos oficiais do concurso: incentivar a 

implementação de iniciativas inovadoras de gestão, em organizações do 

Governo Federal, que contribuam para a melhoria dos serviços públicos; 

disseminar soluções inovadoras que sirvam de inspiração ou referência para 
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outras iniciativas e colaborem para o avanço da capacidade de governo; 

reconhecer e valorizar servidores públicos que atuem de forma criativa e 

proativa em suas atividades, em benefício do interesse público. Podem 

submeter-se iniciativas desenvolvidas em órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal e em organizações sociais, dentro das áreas temáticas: 

arranjos institucionais para coordenação ou implementação de políticas 

públicas; atendimento ao cidadão; avaliação e monitoramento de políticas 

públicas; gestão da informação; gestão e desenvolvimento de pessoas; 

melhoria dos processos de trabalho; planejamento, orçamento, gestão e 

desempenho institucional. As premiações são  visitas técnicas internacionais, 

assinatura de um ano da Revista do Serviço Público (RSP); seleção de 

publicações da ENAP; certificados para os integrantes das equipes; livro 

publicado pela instituição com os relatos das iniciativas; divulgação das 

práticas no Banco de Soluções e no Repositório Institucional da ENAP; e o 

Selo Inovação para utilização em materiais de divulgação impressa ou 

eletrônica.28 

Outra importante contribuição da Escola para a propagação do saber na 

área da administração pública e gestão governamental é a Biblioteca Graciliano 

Ramos, referência nacional na área por possuir acervo com mais de 11.000 

títulos de livros, 184 títulos de periódicos impressos e cerca de 3 mil periódicos 

eletrônicos29. A consulta à base de dados pode ser feita virtualmente. A 

biblioteca tem como público-alvo: dirigentes e servidores públicos da     

administração pública Federal; do governo do Distrito Federal; professores 

universitários e pesquisadores do Distrito Federal; funcionários ou alunos da 

ENAP e bibliotecas cooperantes do Distrito Federal. 

A Casoteca de Gestão Pública, desenvolvida pela ENAP, trata-se de um 

acervo virtual de estudos de caso (inclusive jogo se simulações) na área da 

administração pública. Segundo consta no site oficial, esses estudos narram 

                                                           
28 Informações extraídas do site oficial da Escola. Ver: http://inovacao.enap.gov.br/ Acesso em: 
22/17/2015. 
29 Dados obtidos em consulta ao site da ENAP: 
http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_content;task=blogcategory;id=190;Itemid=140  Acesso 
em: 10 de junho de 2015. 

http://inovacao.enap.gov.br/
http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=190&Itemid=140
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um cenário real ou possível, que exigem dos “alunos” conclusões e decisões, gerando, 

assim, aprendizado.  

A proposta educacional da ENAP está voltada para o ensino de 
aplicação, com o qual a metodologia de estudos de caso está 
diretamente relacionada. O ensino de aplicação consiste na 
estruturação dos processos de aprendizagem em que os alunos são 
participantes ativos. Incorpora a prática e a vivência profissional dos 
participantes à intervenção didática, considerando-os como agentes 
principais de sua aprendizagem. Por isso, a ENAP assumiu como uma 
de suas prioridades a elaboração de estudos de caso e o fomento do 
seu uso na formação profissional. Os casos disponíveis na Casoteca 
foram elaborados pela Coordenação-geral de Pesquisa da ENAP, 
pelos nossos professores colaboradores e por outras instituições 
nacionais e internacionais. (Site da ENAP) 

 

Durante sua trajetória, a ENAP já teceu várias cooperações 

internacionais, a exemplo dos acordos com a França, o Canadá e a Espanha, 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial e a 

União Europeia, além das parcerias com Escolas de Governo internacionais, 

que conforme salientado por Garcia (2008) têm permitido a difusão de suas 

ações e cursos. 

A ENAP mantém uma Rede Nacional de Escolas de Governo, agrega 

mais de 200 instituições públicas dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. Ela foi criada em 2003, com a finalidade de “aumentar a eficácia das 

instituições que trabalham com formação e aperfeiçoamento profissional dos 

servidores públicos dos três níveis de governo”30. A rede de Escolas constitui-

se como um espaço para interlocução entre as instituições que oferecem 

formação e capacitação profissional aos servidores públicos, seja na instância 

federal, estadual ou municipal. Sua principal estratégia de atuação são os 

encontros presenciais para discussão de temas de interesse comum entre as 

Escolas participantes. (ENAP, 2006) 

É igualmente importante frisar o próprio site da ENAP como uma de 

suas atividades, pois ele tem atuado como instrumento difusor de informações 

sobre a gestão pública. É possível encontrar nele informações das mais 

                                                           
30 Informação oficial. Ver http://www2.enap.gov.br/rede_Escolas/   

http://www2.enap.gov.br/rede_escolas/
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diversas sobre a Escola, além de ser possível realizar downloads gratuitos de 

suas publicações. Por ele também é possível acompanhar os cursos de 

capacitação que estão com matrículas disponíveis e visualizar todos os links de 

acesso a dados disponibilizados, acesso à biblioteca Graciliano Ramos, espaço 

para sanar dúvidas, relatos sobre as experiências premiadas no Concurso 

Inovação na Gestão Pública Federal, editais abertos, dentre outras coisas.  

 

c) Curso de Formação para as Carreiras de EPPGG e APO 

 

A carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental (EPPGG), conhecida a época como “carreira de gestor”, surgiu 

por intermédio da Lei Federal nº 7.834 em 1989. A ideia era a de que fosse 

criada no Brasil uma “elite” de administradores públicos, os quais ocupariam o 

alto escalão da burocracia nacional, atuando especificamente na elaboração, 

implementação e avaliação de políticas públicas. A ENAP foi criada a partir 

dessa proposta, de modo que seu nascimento e desenvolvimento estão 

profundamente entrelaçados a ela, muito embora somente após três anos de 

existência da Escola o curso de formação e a própria carreira tenha passado a 

existir. 

Em julho de 1988 foi realizado o primeiro concurso para o cargo de 

EPPGG, o que antecedeu, inclusive, a institucionalização da carreira, que só 

ocorreu em meio ao concurso. Caberia à ENAP atuar na segunda fase da 

seleção, de caráter eliminatório e classificatório: ofertar um curso de formação 

para os selecionados na etapa inicial. Os gestores egressos seriam lotados, 

por critério das notas obtidas no curso, nos diversos órgãos da administração 

pública federal.   

O primeiro curso de formação possuiu carga horária de 2.800 horas, 

com duração de um ano e meio. Eram ministradas aulas teóricas e práticas, 

obrigatória a apresentação de uma monografia ao término do curso e a 
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participação em estágios nos três níveis da administração pública e em algum 

organismo internacional. (ENAP, 2006). Em sua mais recente edição, a 16ª, 

que ocorreu em 2011, a carga horária foi alterada para 440 horas.  

A carreira de Analista de Planejamento e Orçamento foi instituída pelo 

Decreto-lei nº 2.347, de 23 de julho de 1987. No segundo mandato do Governo 

FHC o MARE, ministério ao qual a ENAP era submetida, foi fundido ao 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, momento em que a Escola 

passou a ser também responsável pelo curso de formação para a carreira de 

APO, o qual seguiu diretrizes semelhantes às do curso de formação para 

EPPGG. (ENAP, 2006)  

Em entrevista para constituição do livro ENAP 20 anos: caminhos de 

uma Escola de governo, uma das ex-presidentes da Escola, Helena Amaral, 

mostra que as carreiras de APO e de EPPGG possuem dois eixos iguais: 

Estado e sociedade e economia e desenvolvimento, possuem carga horária 

equivalente e conteúdos gerais idênticos, separando-se apenas nos módulos 

específicos. 31 

Amaral (2005) chama atenção para as fragilidades dos cursos de 

formação, especialmente no que diz respeito às suas primeiras edições. Para 

ela a carga horária era exorbitante, a Escola desorganizada e com perfil muito 

“universitário” e pouco prático. Os ingressantes no curso, mesmo tendo sido 

aprovados na primeira etapa da difícil seleção, nem sempre conheciam 

suficientemente a realidade local não estando, muitas vezes, preparados para 

tomar decisões sobre os rumos do país, que era o que a Escola esperava. Em 

outra publicação feita pela autora, ela destaca que o próprio formato do curso 

instigava os alunos à competição e ao individualismo. 

Uma crítica comumente feita à carreira dos gestores é que eles saíam 
arrogantes e muito individualistas, porque o curso era muito competitivo 
e a nota ajudava a definir sua alocação. Achamos que devíamos 
prepará-los para trabalhar em equipe, para ajudar a resolver problemas 
públicos, então o curso tinha de ser um pouco mais aplicado. Acho que 
fomos bem-sucedidos, porque antes eles sofriam para passar no curso 
e saíam muito isolados, com raiva da Escola. Agora, como o 

                                                           
31Os conteúdos programáticos dos cursos, bem como demais detalhes, serão avaliados no 
capítulo seguinte.  
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aprendizado favorece o trabalho em equipe, eles veem que dependem 
uns dos outros. Veem que não são os todo-poderosos qualificados de 
uma carreira de elite do Estado. A carreira ainda tem problemas, mas 
hoje eles estão mais na alocação, que não é um problema da ENAP. 
(ENAP, 2006, p. 86) 

 

Ferrarezi; Zimbrão (2006) em mesma perspectiva comentam que 

[...] a sobrecarga de trabalho e o estímulo à competição, embora 
tivessem a intenção de preparar os alunos para os desafios que iriam 
encontrar em certos cargos da administração, o que também tornava 
mais valorizada essa formação profissional, acabavam prejudicando a 
aprendizagem e dificultando as relações interpessoais. Essa pressão 
constante a que estavam submetidos os gestores acabou ofuscando o 
mérito da retomada do concurso e da formação, bem como da 
revitalização da Escola empreendida pela direção à época. 
(FERRAREZI; ZIMBRÃO, 2006, p. 69). 

 

Amaral (2005) chama atenção para o fato de que para ter bons 

funcionários, é insuficiente apostar apenas na formação ou em 

aperfeiçoamentos para as carreiras do ciclo de gestão (EPPGG e APO). É 

imprescindível a existência de espaços abertos ao debate, capazes de formar 

cidadãos e gestores críticos. Nesse sentido, para a autora, o Café com Debate 

tem dado contribuições importantes.  

Garcia (2008) analisa que a trajetória dos cursos de formação não têm 

demonstrado grandes preocupações, ao menos não estampada em suas 

diretrizes curriculares, com a formação de gestores antenados com o 

alargamento democrático, isto é, capazes de pensar e exercitar práticas para o 

desenvolvimento de valores participativos. Ela percebe certa melhora em 

relação a isso já na penúltima edição do curso de EPPGG, que ocorreu durante 

o governo Lula, mas ainda vê tal característica como muito precoce e inicial. 

Nos três períodos analisados- a década inicial, o Governo Fernando 
Henrique Cardoso e o Governo Luís Inácio Lula da Silva-, somente 
nesta última etapa, as ementas do Curso de Políticas Públicas e 
Gestão Governamental revelaram uma preocupação com a temática da 
participação, mas a ênfase dada às categorias em foco e o seu 
aprofundamento foram muito pouco significativos. (GARCIA, 2008, 
p.204) 
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Talvez isso aconteça porque a proposta inicial dos cursos para os 

gestores possuía a intenção de propiciar uma formação generalista, não 

especializada em um tema específico. “[...] o curso deveria formar um 

profissional capaz de ter uma visão abrangente, sistêmica e integrada dos 

complexos problemas da administração pública.” (FERRAREZI; ZIMBRÃO, 

2006). 

No entanto, durante o período de reforma do Estado, momento em que a 

ENAP e os cursos de formação de gestores ganharam grandes proporções, 

essa perspectiva generalista foi nitidamente “trocada” por uma perspectiva 

gerencialista. Pelo menos de uma forma preliminar, a partir do que apontam 

Nogueira (2005), Ferrarezi; Zimbrão (2006), creio ser essa uma conclusão 

possível, já que toda a formação parece ter sido orientada pelos preceitos da 

Nova Gestão Pública e por todos os princípios e ideias dela decorrentes.  

É por isso que Nogueira (2005) assevera que é necessário que a ENAP, 

enquanto uma Escola de Governo, reflita sobre a reforma do Estado, porque 

essa é a conjuntura na qual elas se inserem. Mas essa reflexão precisa ser 

ampla, não reducionista. É necessário ver o Estado para além de uma questão 

de custos e tamanho. 

É como se ao admitir uma determinada posição teórica e governamental 

como “certa” e irrefutável, porque atuar em nome da eficiência significaria 

colocar tal concepção em prática, houvesse um estreitamento do que se 

entende por Estado e por Administração Pública. Pode-se imaginar quantos 

rebatimentos não há em formar a alta cúpula governamental, aqueles que 

elaborarão e implementarão as políticas públicas federais (tendo ainda o poder 

de influenciar o perfil das políticas nas instâncias menores), exclusivamente 

sobre esses moldes? É mister que uma instituição como a ENAP sirva para 

gerar um alargamento dessas ideias, ao ponto que consiga tornar-se peça 

estratégica para quebrar a lógica, em muito destrutiva, que aprisionou a 

reforma gerencialista.   

A ENAP deve encontrar um equilíbrio entre a formação e a capacitação, 

porque são coisas ideologicamente distintas. Para formar é preciso oferecer 
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mecanismos problematizadores e críticos, baseando-se sempre numa 

educação politizada e ética. A atividade de capacitar, por sua vez, implica em 

instrumentalizar pessoas, dotá-las de determinadas capacidades profissionais.  

O maior desafio dos processos educacionais- e particularmente 
daqueles que têm objetivos aplicados, como é o caso das Escolas de 
Governo- está precisamente em encontrar um ponto de equilíbrio, um 
tertium datur, entre formação e capacitação: capacitar sem deixar de 
formar, formar sem perder de vista o mundo prático, trabalhar com 
princípios, modelos e conhecimentos sem deixar de se preocupar com 
sua tradutibilidade, ensinar a pensar sem esquecer de ensinar a fazer.” 
(NOGUEIRA, 2005, p 176) 

 

Tudo tem relação com a resposta que se dá a seguinte pergunta: que 

tipo de gestor público quero produzir? Homens de ação prática e/ou homens de 

ação política? É isso que Nogueira (2005) chama de movimento da ação e da 

reflexão. É obvio que a ENAP estará focada em produzir resultados e para isso 

tende a gerar gestores para a ação, ou, diríamos, para um tipo de ação, pois 

entende que somente assim cumpre seu papel de elevação do desempenho da 

administração pública. Mas voltar-se à qualificação prática não pode privá-la de 

virar às costas ao ensino reflexivo. De forma sintética  

[...] A questão é saber se devemos nos contentar em fazer apenas isso, 
mantendo-nos presos ao tratamento tópico e tecnificado do administrar 
e do gerir, ou se podemos ‘encantar’ o ensino aplicado e carregá-lo de 
‘magia’, ou seja, politizá-lo. (NOGUEIRA, 2005, p. 188) 

 

Para que isso seja possível faz-se necessário, antes, que a ENAP assim 

como as demais Escolas de Governo, conservem em relação ao governo certo 

grau de autonomia em relação à gestão, a fim de que consigam identificar seus 

pontos críticos. Sem essa autonomia seu desempenho certamente ficaria 

comprometido. Afinal de contas como ofertar serviços e produtos para atuar 

frente aos problemas sociais e políticos, se sem autonomia certamente tais 

problemas nem seriam visualizados e interpretados da maneira adequada?  

Outro capítulo se debruçará mais especificamente sobre os cursos de 

formação ofertados pela ENAP, avaliando-os. A próxima seção, discutirá o 

campo teórico-prático da questão da avaliação a fim de que possam ser 
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estabelecidos subsídios para o estudo da instituição em foco. Cabe mencionar, 

pelo que foi visto, que a temática da avaliação, como vista pela própria ENAP, 

foi contemplada como uma das atividades da Escola. 
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3. A AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS PÚBLICOS 

 

De maneira geral, é possível afirmar que avaliar significa atribuir valor. 

Diz respeito a conferir valor em sentido mais geral, isto é, dizer se 

consideramos bom ou mal, aconselhável ou não. Não tem especificamente um 

sentido econômico monetário. Tudo sempre tem um valor, seja pouco ou muito. 

Muitas vezes nem sabemos que estamos avaliando algo, mas já fazemos uma 

avaliação ao julgar o valor das coisas. Esse valor é baseado em algum critério, 

já que é necessário elencar parâmetros que indiquem se o que se está 

avaliando é bom ou não.  

Mas ainda que exista uma compreensão primeira e conceitual do termo 

“avaliação” comumente aceita, não há apenas um “objeto” a ser avaliado. Este 

pode ser um programa governamental, uma política pública, um projeto, um 

mandato parlamentar, uma Universidade, uma Escola ou mesmo uma 

instituição, dentre outras possibilidades. De que nicho teórico-prático da 

avaliação deve valer-se a pesquisa de cada realidade específica? Como, por 

exemplo, avaliar um modelo particular de instituição? 

Esse capítulo revisitará questões teóricas e metodológicas que são 

fundamentais para a construção de ferramentas analíticas e de pesquisa, 

capazes de nortear o desenvolvimento da avaliação de uma instituição pública, 

sem que necessariamente discuta detalhadamente todos os textos sobre a 

avaliação de políticas, programas e projetos públicos. O propósito é o delimitar 

em que consiste a atividade de avaliação, quais seus principais conceitos e 

recortes metodológicos, dentro de sua área mais bem desenvolvida, para as 

Ciências Sociais, que é a avaliação de políticas/programas/projetos públicos e, 

posteriormente, voltarmos para a discussão da avaliação institucional.  

Assim, a ideia é sintetizar vertentes analíticas consolidadas em relação à 

problemática da avaliação das ações públicas, para que num próximo momento 

desta pesquisa, os elementos apontados sirvam para pensar dentro do 

contexto das ciências sociais a avaliação institucional, que embora tenha se 

destacado dentro do campo da educação superior (DIAS SOBRINHO, 1998) 
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possuindo um corpo de referências bibliográficas específicas, práticas de 

observação diferenciada e objeto distinto, precisa ser posta a partir das 

ferramentas presentes nesses dois campos de saber. 

 

3.1 TENTATIVA DE UMA CONCEITUAÇÃO  

 

A literatura sobre avaliação de políticas pública não apresenta muitos 

consensos, por isso o objetivo aqui é o de sintetizar as abordagens mais 

clássicas sobre a temática, a fim de que seja possível identificar as principais 

concepções teóricas e metodológicas que a circunda, uma vez que se 

considera imprescindível traçar um entendimento inicial sobre essa questão. O 

intuito dessa sessão foi o de oferecer elementos que auxiliem a responder aos 

seguintes questionamentos: o que é avaliação de políticas públicas? O que 

avaliar? Como desenvolver uma avaliação? 

Várias são as correntes de pensamento que refletem sobre as políticas 

públicas e suas “fases”, ora as entendendo como estanques e sequenciais ora 

as vendo como um todo integrado. Apenas como meio para compreendermos 

melhor a vida de uma política, é possível percebê-la por intermédio de algumas 

fases que lhe são centrais, embora não necessariamente sequenciais e 

separadas: a definição do problema a ser resolvido; a formação da agenda e 

depois das alternativas de resolução; a tomada de decisão; a implementação, a 

avaliação da política e a sua suposta extinção.  

Sechi (2013) ao discutir o chamado ciclo das políticas públicas retrata a 

avaliação como sendo a fase em que  

[...] o processo de implementação e o desempenho da política pública 
são examinados com o intuito de conhecer melhor o estado da 
política e o nível de redução do problema que a gerou. É o momento 
chave para a produção do feedback sobre as fases antecedentes 

(SECHI, 2003, p. 63) 
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A avaliação pode desencadear desde a definição de uma nova agenda, 

até melhorias na implementação, porque ela pode seguir todas as fases de 

uma política.  Nesse sentido, Carvalho (2003) retrata que  

A avaliação integra-se a esse processo como atividade permanente 
que acompanha todas as fases da política pública, desde a 
identificação do problema da política até a análise das mudanças 
sociais advindas da intervenção pública. (CARVALHO, 2003, p. 186).  

 

Weiss (1978) chama atenção para o fato de que a avaliação é um termo 

elástico e que pode ter diferentes aplicações, mas em todas elas possui em 

comum a noção de julgamento do mérito de alguém ou de alguma coisa. 

Uma conceituação da avaliação de políticas públicas encontra-se 

também em Aguilar e Ander-Egg (1994). Para os autores a avaliação é uma 

atividade planejada que julga o mérito das ações públicas auxiliando na tomada 

de decisão racional sobre estas. Fazer uma avaliação é uma forma de apreciar, 

estimar e calcular alguma coisa. Assim, a avaliação lida sempre com a 

valoração do que está sendo avaliado. 

Em sentido lato, a palavra avaliação se refere ao termo valor e supõe 
um juízo sobre algo. Em outras palavras, a avaliação é um processo 
que consiste em emitir um juízo de valor. Trata-se, pois, de um juízo 
que envolve uma avaliação ou estimação de “algo” (objeto, situação ou 
processo), de acordo com determinados critérios de valor com que se 
emite o juízo. (AGUILAR; ANDER-EGG, 1994, p. 17-18) 

 

A atividade de avaliar, entendida então como um mecanismo de 

atribuição de valor, pode ser realizada no cotidiano informalmente. Em nosso 

dia-a-dia realizamos quase de forma automática avaliações a fim de medir o 

sucesso de uma determinada ação já feita ou mesmo ainda por fazer, aferindo 

nesse caso a conveniência de sua realização. Entretanto, esse modelo informal 

não serve para avaliar programas e serviços, pois nesses casos é necessário 

que exista uma avaliação sistemática, uma pesquisa avaliativa. (AGUILAR; 

ANDER-EGG, 1994). 
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A avaliação de uma política sugere que apontemos se esta é boa ou má, 

de modo que automaticamente lhe é atribuído um valor. Mas justamente por 

tratar-se de uma pesquisa sistemática, é imprescindível, antes de tudo, que 

sejam estabelecidos critérios de avaliação que possibilitem julgar se uma 

determinada política é melhor que outra e quais os fatores responsáveis por 

isso.  Todavia, há que se deixar claro que se a atividade de avaliar implica 

necessariamente em atribuir valor, ainda que feita de forma sistemática, ela 

jamais poderá ser entendida como uma atividade neutra.  É uma tarefa 

extremamente complexa, pois envolve nitidamente questões políticas e que 

estão longe de serem neutras.  

Nenhuma avaliação pode ser absolutamente neutra, técnica ou 

instrumental porque avaliar implica em fazer um julgamento, em aprovar ou 

desaprovar uma política o que tem de forma explícita ou não, relação íntima 

com a ideia de justiça que orienta o avaliador. E é para que o resultado da 

avaliação não represente apenas as convicções valorativas do pesquisador 

que o avaliador precisa utilizar instrumentos e técnicas adequadas. 

(FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986; ARRETCHE, 1998) 

A avaliação pode atuar enquanto instrumento orientador de decisões 

fazendo a tomada de decisão mais racionalizada. O ideal seria que fosse o 

mais forte dos instrumentos a influenciar o processo de decisão política em 

relação à continuidade, descontinuidade ou reformulação de um dado 

programa. Entretanto, como lembra Arretche (1998) o impacto eleitoral ainda 

possui mais influência sobre tal processo.   Esse fato, no entanto, não torna as 

avaliações menos importantes. Ao inverso, é fundamental realizar e divulgar 

avaliações bem feitas para possibilitar o controle democrático. 

Uma avaliação tem por intuito, também, produzir conhecimento sobre 

algo. Um novo saber é produzido a cada vez que é feita uma investigação. 

Nesse contexto, ela configura-se enquanto uma pesquisa social e que, como 

tal, possui todos os princípios e métodos que são válidos a qualquer outro tipo 

de investigação científica. Assim, uma avaliação pode utilizar de entrevistas, 

técnicas de observação, questionários, estudos de correlação, análise 
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documental, dentre outras possibilidades. O que de modo geral diferencia a 

pesquisa avaliativa das outras formas de pesquisa é a sua intenção, sua 

finalidade.  

Weiss (1978) detalha algumas diferenças e semelhanças entre esses 

tipos de investigação científica. Segundo ela são diferenças da avaliação em 

relação a outras pesquisas: a) ela parte do “uso”, seu fundamento é servir para 

tomada de decisão; b) na pesquisa avaliativa as hipóteses e questões não são 

formuladas pelo pesquisador, mas pelo próprio programa, pois tem relação 

com o que ele está fazendo ou se propôs a fazer; c) também é uma 

particularidade da investigação avaliativa a existência de “choques”, de 

tensões, entre o pesquisador e o implementador, porque há sempre uma 

tendência para que este considere a política como de qualidade, e que por isso 

dispensaria a realização de uma avaliação; d) na avaliação o julgamento é feito 

pela comparação entre o que é e o que deveria ser o programa; e) pela sua 

natureza, os resultados da avaliação devem ser publicizados; f) tem uma maior 

“fidelidade” em relação ao órgão que lhe contratou ou financiou sua pesquisa. 

 Weiss (1978) afirma ainda que tanto a pesquisa avaliativa quanto as 

demais tem como ponto em comum a tentativa de compreender as relações 

entre as variáveis, estabelecendo relações de causalidade. Mas numa 

perspectiva diferente, Arretche (1998) distingue avaliação da análise de 

políticas públicas por entender que esta reflete sobre toda a engenharia 

institucional e traços constitutivos de um programa entendendo-os dentro de 

um todo complexo, mas sem preocupar-se com o estabelecimento de 

causalidades. A análise pode até perceber alguns resultados ocasionados pelo 

desenho institucional de uma dada política, mas não consegue demostrar isso 

através de relações de causalidade, algo que para a autora é realizado pela 

avaliação. 

 Estas perspectivas, entretanto, precisam ser tensionadas, já que nem 

toda avaliação traça elementos de causalidade. Mais na frente será possível 

notar que essa é uma característica de um subtipo de avaliação, a que se volta 

a medir impactos. Será mostrado que nem toda avaliação demostra relações 
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de causalidade. A avaliação de processo (abordada mais a frente) não faz 

exatamente isso em termos estritos e levados a extremos, embora aponte 

quais os fatores da implementação da política que dificultaram e facilitaram o 

alcance de suas metas. 

A análise e a avaliação de políticas, de acordo com Serafim e Dias 

(2012) embora explorem a mesma coisa, são exercícios diferenciados, de 

modo que enquanto a primeira discute a questão metas-resultados de uma 

política, a segunda é voltada a percepção de elementos mais sutis, 

preocupando-se de forma mais global com o processo de construção da 

política analisada, especialmente no tocante à definição da agenda. A análise, 

diferentemente da avaliação, também incorpora a reflexão sobre os motivos da 

política não apresentar características outras. Logo, discutem valores e 

interesses individuais, regras organizacionais, o ambiente socioeconômico, 

dentre outros aspectos, como mecanismo para compreender quais os 

processos que interferem na política.  Nessa perspectiva, distinta da 

endossada por Arretche (1998), a análise estaria inscrita num universo mais 

amplo do que a avaliação, pois envolve um conjunto de procedimentos mais 

complexos. 

 Além do conceito de análise, há outros termos correlatos ao de 

avaliação, muitas vezes utilizados enquanto sinônimos, que guardam 

diferenças importantes em relação à pesquisa avaliativa, esse é o caso dos 

termos: medição, estimação, monitoramento, controle e auditoria. (ALA-

HARJA; HELGASON, 2000; COHEN; FRANCO, 1993, AGUILAR; ANDER-

EGG, 1994, SERAFIM; DIAS, 2012). 

 Enquanto a avaliação afere o valor de algo, a medição refere-se à 

quantificação, pois determina qual e a extensão do que se mede. É possível 

valorar algo sem medir e também medir algo sem valorar, muito embora a 

medição seja uma atividade fundamental para atribuição de valor.  

A estimação é abordada em muitos dicionários como sinônima da 

avaliação, mas não são. A avaliação é mais objetiva e precisa, já a estimação, 

ao ligar-se a ideia de apreço, tem caráter aproximativo. Faz-se uma estimativa 
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quando os critérios utilizados são mais difusos e subjetivos ou não se baseiam 

em procedimentos rigorosos. Em contrapartida, faz-se uma avaliação quando o 

julgamento é proveniente da aplicação de um conjunto de técnicas e 

procedimentos sistematizados e científicos.  

O monitoramento e a avaliação quase sempre estão interligados, mas 

não se tratam da mesma coisa. O monitoramento é um acompanhamento 

gerencial interno de uma dada ação, realizada em meio a sua execução. 

Implica em registrar uma série de informações sobre algo com a finalidade de 

que as metas traçadas sejam cumpridas. A avaliação consiste em algo mais do 

que a tentativa de fazer com que o programa alcance seus resultados 

previstos. Além disso, ela preocupa-se em mostrar e julgar se e em que medida 

isso ocorreu. Existem monitoramentos que não levam a uma avaliação e há 

avaliações feitas sem a existência de um monitoramento, ainda que geralmente 

este ofereça informações importantes sobre o objeto a se avaliar.   

A atividade de controle se distingue da de avaliação porque implica 

numa verificação de resultados (o que está no campo da constatação) ao 

passo que a avaliação tem a tarefa de julgá-los, pois mostra os motivos de ter 

se alcançado tais resultados. 

A auditoria consiste em procurar discrepâncias entre as normas 

estabelecidas e as práticas procedimentais do objeto que está sendo auditado. 

Nesse sentido, a avaliação seria uma atividade mais ampla, pois enquanto ela 

visa atribuir valor a algo a auditoria teria como objetivo central apenas a 

verificação de conformidade de uma dada ação com os padrões esperados.  

 De modo geral, é possível apontar que a pesquisa avaliativa (porque 

ela é verdadeiramente uma pesquisa) é uma intervenção na realidade social, 

uma política pública que se desenvolve na sociedade podendo, no entanto, ser 

governamental ou não. 
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3.2 O QUE É COMO AVALIAR? 

Frente a tudo que foi exposto, acaba ficando uma pergunta: o que é 

necessariamente avaliar? Antes de tudo é importante ter em mente que não há 

apenas uma forma correta de avaliar algo, porque tudo depende do que 

pretende examinar o investigador, das condições materiais que possui a 

pesquisa e da natureza da própria política avaliada. 

 

No existe una fórmula perfectamente probada que se pueda oferecer a 
los evaluadores acerca de la “mejor” manera o más conveniente de 
realizar su estúdio. Mucho dependera de los usos que vayan a darse al 
estúdio, de las decisiones pendientes y de las necessidades de 
información de quienes tomem las decisiones. Mucho dependerá 
también (por desgracia) de las restricciones que se encuentrem em el 
ambiente del programa, de los limites fijados al estúdio por las 
realidades del tempo, del lugar y de las personas. El dinheiro es algo 
que hay que tener em cuenta también. (WEISS, 1978, p. 22) 

 

Draibe (2001) afirma que a avaliação se apoia nas decisões tomadas 

pelo pesquisador durante a atividade. São essas decisões que definem o 

objetivo e o tipo da avaliação a ser desenvolvida, ou seja, as estratégias 

metodológicas e teóricas da avaliação. É necessário, então, que logo de início 

o avaliador defina sobre o tipo de pesquisa que irá fazer, seus objetos, recorte. 

Sobretudo nas pesquisas avaliativas das Ciências Sociais, têm sido mais 

comum a avaliação de políticas, programas e/ou os projetos públicos32.  Essas 

três esferas mantêm uma relação hierarquizante entre si. De modo geral, 

qualquer delas pode ser avaliada desde que o pesquisador possua os materiais 

metodológicos adequados. Na prática, os programas e projetos são mais 

avaliados do que as políticas já que possuem universo menor.  Um exemplo 

interessante para diferenciar essas instâncias é dada por Draibe (2001) quando 

diz que pode-se pensar em uma “política educacional” (algo mais abrangente e 

que possui um conjunto de programas e projetos), em contrapartida fala-se em 

                                                           
32 Entretanto, é essencial mencionar que também há a possibilidade de para além dos planos, 
programas e projetos, se avaliar uma instituição como um todo, o que justamente é o objetivo 
dessa pesquisa e foi melhor discutido ao longo do texto.  
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“programa da merenda” que por sua vez contém “projetos de descentralização 

da merenda”.33  

Cohen e Franco (1993) afirmam que é mais fácil avaliar a unidade 

mínima de execução de uma ação pública, que seriam os projetos. Um projeto 

orienta-se para prestação de determinados serviços e geração de bens 

específicos dentro de certo espaço de tempo. Um programa corresponderia ao 

conjunto dos projetos com mesmo objetivo, sendo uma espécie de ordenador 

desses. Uma política, ou plano como chamam os autores, seria a soma dos 

programas com objetivos comuns, que são utilizados a fim de que se alcance o 

objetivo geral da política.  

Uma vez definindo-se o objeto da avaliação, parte-se para quais critérios 

devem ser avaliados. Nesse sentido mais comum é que se afira a eficácia, a 

eficiência, e a efetividade das ações públicas.  Praticamente todas as 

avaliações utilizam para valoração esses critérios, sejam utilizados em conjunto 

ou separadamente. Todavia, é importante citar que existem outros, a exemplo 

dos mencionados por Costa; Castanhar (2003): satisfação do beneficiário, 

geração de equidade, sustentabilidade.  

Embora não exista uma definição universalmente aceita dos conceitos 

de eficácia, eficiência e efetividade, a partir de autores como Draibe (2001), 

Costa; Castanhar (2003) e Arretche (1998), é válido compreender que:  

 a) Um programa é eficaz quando usa os processos de implementação 

necessários para alcançar seus objetivos, ou seja, quando ele utiliza de fatores 

facilitadores para alcançar seus resultados. Visa responder quais os fatores 

positivos e negativos ao bom desempenho da ação pública investigada. 

(DRAIBE, 2001). Mede o grau em que o programa/política/projeto atinge seus 

objetivos e/ou suas metas. (COSTA; CASTANHAR, 2003) A avaliação de 

eficácia é o tipo mais usual. Ela mensura a relação entre os instrumentos do 

                                                           
33 Neste trabalho a ideia de “projeto”, “programa” ou “política” vai ser usada muitas vezes como 

sinônima, ainda que teoricamente seja importante traçar essa diferença.  Isso ocorrerá a fim de 
que a leitura seja mais agradável e as expressões menos repetitivas, e porque em relação ao 
exposto aqui a utilização dos dois termos quase não propicia alteração de sentido.  
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programa e seus objetivos ou entre as metas prevista e as obtidas. 

(ARRETCHE, 1998) 

b) A eficiência de um programa tem relação com o produto produzido e 

seus custos, consistindo na relação custo-benefício, ou tempo-custo. A 

natureza da questão que guia uma avaliação como essa é: o programa 

maximizou produtividade diminuindo custos e tempo? Fez mais com menos 

tempo e dinheiro? (DRAIBE, 2001). Eficiência consiste em “fazer mais com 

menos”, em possuir melhor relação custo/benefício. (COSTA; CASTANHAR, 

2003) 

 Ainda sobre a avaliação de eficiência, de acordo com Arretche (1998), 

mede o esforço empregado na implementação e os resultados de uma 

política/programa/projeto. Supõe racionalização dos gastos.  Seria 

especialmente importante para as democracias, pois a forma como os recursos 

públicos são apropriados geram condições para confiança da sociedade no 

Estado e nas instituições de modo geral. Todavia, é importante que o avaliador 

tenha em mente que a ideia de eficiência que norteia o serviço público é 

diferente da compreensão presente no setor privado, já que não diz respeito 

estritamente à redução de custos econômicos. Uma política de subsídios para 

redução das desigualdades pode não ser entendida dentro de uma lógica de 

eficiência de custos, mas isso não faz com que essa política elimine gastos 

desnecessários e que não servem para promoção da equidade. 

c) A avaliação de efetividade mensura se e como a ação pública 

alcançou seus objetivos, isto é, quais as mudanças que ele gerou na realidade 

a sua volta, com qual qualidade ele atingiu seus impactos e efeitos (sociais ou 

institucionais), sejam eles esperados ou não.  É válido destacar que ser efetivo 

em relação aos efeitos sociais tem relação com a mobilização social em torno 

do programa e com o grau de satisfação dos usuários e grupos de interesse. 

Os efeitos institucionais, por sua vez, fazem menção aos efeitos do programa 

sobre as instituições envolvidas na implementação. (DRAIBE, 2001). A 

efetividade mostra se a política teve efeitos no ambiente externo que a 

circunda. (COSTA; CASTANHAR, 2003) 
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 Arretche (1998) afirma que a avaliação de efetividade mede a relação 

entre a implementação de um programa e seus resultados/impactos, ou seja, 

se foi capaz de gerar mudanças na realidade da população alvo. Para tanto é 

necessário que seja demostrada relação de causalidade entre a política e a 

alteração na realidade. Um programa pode atingir suas metas específicas mas 

não produzir, ainda assim os resultados esperados.  Assim, um programa na 

área da saúde pode ter como uma de suas metas a vacinação de certa 

quantidade de crianças, e cumprir essa meta. No entanto, o resultado 

esperado, que suponha era o de diminuir em mais de 50 por cento a incidência 

de uma doença específica, não foi alcançado. Ora, o programa em questão 

gerou produtos, mas não alcançou os resultados esperados. Cabe a avaliação 

de efetividade diferenciar os produtos dos resultados e demonstrar que a 

existência destes deve-se exatamente ao que foi produzido por uma 

determinada política.  

Para alcançar esses critérios de avaliação (eficácia, eficiência e 

efetividade) é necessário antes que sejam construídos ou identificados alguns 

indicadores. O avaliador deve utilizar um conjunto de indicadores consistentes, 

para que tenha base para realizar um julgamento válido do desempenho da 

ação pública avaliada. 

Os indicadores são, de acordo com Jannuzzi (2002), instrumentos de 

mensuração, informando à teoria sobre evidencias empíricas do fenômeno 

estudado.  Nesse sentido, os indicadores sociais, centrais para o campo da 

avaliação das ações públicas, são indicadores que expressam significado 

social, isto é, “[...] que informa algo sobre um aspecto da realidade social ou 

sobre mudanças que estão se processando na mesma.” (JANNUZZI, 2002).  

Segundo Jannuzzi (2002), é comum classificar os indicadores a partir da 

área temática da realidade social na qual está inserido. Nesse sentido, existem 

os indicadores de saúde, os educacionais, demográficos, de infraestrutura, 

dentre tantos outros. Também é possível classificá-los a partir da natureza do 

que é indicado, podendo assim ser indicadores de insumo (recursos humanos, 

financeiros e de equipamentos), de processo (que medem o esforço 
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operacional em alocar os recursos, insumos), ou de produto (variáveis 

resultantes de processos sociais, como por exemplo a esperança de vida ao 

nascer).   

Outra forma de classificar os indicadores sociais, ainda de acordo com o 

mesmo autor, é agrupá-los em consonância com o critério a ser avaliado, 

existindo assim os indicadores de eficácia do alcance de metas, de eficiência 

dos meios e recursos empregados e de efetividade, dos efeitos para geração 

de bem-estar social.  Cada tipo de avaliação deve utilizar de um determinado 

conjunto de indicadores.  

Costa e Castanhar (2003), por sua vez, destacam os indicadores 

construídos por Schwartzman34. São eles: simples (números absolutos, ex. 

número de alunos); de desempenho (que fazem comparações, ex: custo por 

aluno); gerais (feitos fora do programa e baseado em opiniões/estatísticas 

externas, ex. avaliação de um programa de pós-graduação já realizada pela 

Capes).  

Os autores mostram que outra proposta de definição de indicadores foi 

feita pelo Ministério de Previdência e Assistência Social, sendo eles: primários 

(que se referem a medidas elementares de eficiência, tal como tempo média 

esperando concessão de um benefício), indicadores parciais de excelência 

(que mostram a eficácia de uma dada operação, ex. índice de velocidade na 

concessão de um benefício) e por último os indicadores globais de 

desempenho (que expressam o desempenho da gestão a partir dos 

indicadores parciais). 

Outro autor citado por Costa e Castanhar (2003) é Rob Vos35, que de 

forma semelhante a Jannuzzi (2002), diferencia três tipos de indicadores 

sociais: de resultado (níveis de vida, como mortalidade infantil, taxa de 

analfabetismo), de insumos (recursos disponíveis para se ter um determinado 

padrão de vida e de acesso, como número de médicos, de Escola), e de 

                                                           
34 Para mais informações consultar: SCHWARTZMAN, J. Um sistema de indicadores para as 
universidades brasileiras. São Paulo: Nupes/USP,1994. 
35 Para maiores informações ver VOS, Rob. Hacia um sistema de indicadores sociales. 
Whashington: BID/Indes, 1998. 
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acesso (são os fatores que permitem a utilização dos recursos disponíveis para 

atendimento das necessidades). 

De posse dos critérios a serem avaliados e delimitados os indicadores, é 

necessário, também, que seja delimitado um “caminho lógico”36, uma 

concatenação entre o que se quer avaliar, o critério a ser aferido, os 

indicadores que servirão para mensuração e uma série de questionamento que 

guiem a investigação. 

Costa e Castanhar (2003) adotam o seguinte caminho lógico na hora de 

realizar uma avaliação: missão-objetivo-meta-atividades. Se pensarmos como 

exemplo um programa de saúde pública, poderíamos dizer que a missão seria 

a prevenção de doenças, o objetivo a campanha de vacinação, a meta vacinar 

toda a população pré-Escolar. Nesse caso, a mensuração do desempenho 

desse programa será medido pelo alcance de sua missão. É preciso para tanto 

que se estabeleçam relações causais entre missão-objetivo-meta-atividades, 

aferindo se o planejamento feito é consistente. Ou seja, é preciso verificar se 

as atividades desenvolvidas são capazes de atender à meta traçada e se, em 

decorrência alcançam o objetivo delimitado, atingindo, em sentido mais amplo, 

a missão do programa.  

Os autores afirmam que é imprescindível que o avaliador identifique a 

matriz lógica do programa, o que é possível se: 1) forem delimitados os 

objetivos gerais e específicos e quais os indicadores de performance que serão 

avaliados; 2) forem identificados os recursos do programa, as atividades 

previstas, os resultados esperados, as conexões causais (as relações feitas 

pelo programa entre os recursos, as atividades e a produção dos resultados 

almejados); 3) forem percebidos os fatores contextuais, não imaginados no 

planejamento do programa, que podem gerar neste impactos negativos e 

positivos.  

Wholey (2004b) propõe que seja realizada previamente uma avaliação 

exploratória, rápida e de baixo custo, que aponte as prioridades e assegure a 

viabilidade de uma avaliação mais aprofundada. De maneira geral, as pré-

                                                           
36 Expressão utilizada por Costa e Castanhar (2003). 
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avaliações serviriam para melhorar a gestão e o desempenho do programa, 

além de ser um instrumento eficaz para alocação de recursos governamentais, 

visto que atua como uma espécie de peneira dos programas cuja avaliação se 

faz mais útil.  

São basicamente quatro os tipos de pré-avaliação citadas pelo autor:  

a) exame de avaliabilidade: centro da abordagem do texto, testa em que 

medida os programas estão prontos para um futura avaliação útil e tenta 

estabelecer critérios para esta avaliação. Uma avaliação somente seria útil se o 

programa que se quer avaliar tenha objetivos realistas, passíveis de serem 

alcançados, se a necessidade de informação sobre ele estiver bem definida, se 

há dados disponíveis e se os responsáveis pelo programa estão dispostos a 

utilizarem das informações produzidas pela avaliação. 

O exame de avaliabilidade seria desenvolvido em seis etapas: 1. 

Envolver os potenciais usuários das informações da avaliação (principais 

responsáveis políticos, gestores, e as partes interessadas); 2. Esclarecer a 

concepção, problemas que afetam o desempenho, resultados esperados do 

programa, na perspectiva de seus formuladores, implementadores e principais 

interessados; 3. Explorar a realidade do programa, restringindo à parte dele 

que deve ser avaliada e comparando seu desenho com o que está sendo 

efetivado; 4. Avaliar de forma preliminar a plausibilidade do programa, a 

probabilidade dele entregar aos destinatários aquilo ao que se propõe; 5. 

Definir alterações necessárias no desenho/implementação; 6. Acordar sobre o 

foco da avaliação e sua utilização para melhoria do programa. 

b) avaliação de feedback rápido: uma continuação do primeiro tipo, 

acontece depois que não se chega a uma meta de como o programa deve ser 

avaliado. São feitas sínteses de estudo, levantados dados e demais 

informações sobre o programa a fim de que se crie uma estimativa de sua 

eficácia, produzir um modelo de avaliação, deixando mais claro a utilidade de 

um avaliação mais aprofundada do programa.  
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c) síntese de avaliação: quando se faz um balanço das pesquisas e 

avaliações relevantes sobre o programa. 

d) estudos de pequenas-amostras: realizada depois que já se chegou a 

uma definição sobre como decorrerá a avaliação do programa. São testadas as 

medidas de desempenho que serão utilizadas na avaliação.  

O exame de avaliabilidade e o feedback rápido seriam recursos a serem 

utilizados para identificar a necessidade de se investir em uma avaliação 

intensa. Eles  

[...] são os dois primeiros passos no processo sequencial de obtenção 
de informações, no qual os recursos são aplicados numa avaliação 
adicional, apenas quando a utilidade das novas informações superarem 
os custos de adquiri-la. (WHOLEY, 2004b, p.82, tradução nossa)  

 

Seguindo as orientações de Wholey (2004b), a ENAP seria uma 

instituição passível de avaliação, pois já numa avaliação prévia é possível 

identificar que possui objetivos capazes de serem alcançados, informando de 

maneira institucional dados sobre suas ações, embora nem todos seus 

gestores tenham se mostrado empenhados em participar da pesquisa 

avaliativa.  

Draibe (2001) defende a existência de perguntas centrais a cada tipo de 

avaliação que devem nortear o pesquisador e que a partir dela devem ser 

tecidas questões mais específicas. Assim, numa avaliação que visa mensurar a 

eficácia, é necessário interrogar-se sobre: quais são ou foram, na 

implementação os fatores de ordem material e, sobretudo, institucional que 

operam como condicionantes positivos ou negativos do desempenho do objeto 

avaliado? Já numa avaliação de eficiência, é preciso investigar se: as 

atividades ou processos se organizam, tecnicamente, de maneira mais 

apropriada? O programa opera com os menores custos possíveis tendo em 

vista a obtenção dos resultados esperados? As alternativas escolhidas operam 

no menos tempo possível? Numa pesquisa sobre efetividade, cabe ao 

avaliador descobrir se: O programa realizou na realidade as alterações 
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pretendidas? Em que nível os impactos e efeitos esperados foram ou não 

atingidos? 

A própria Draibe (2001) e outros autores, também apontam para a 

existência de perguntas mais específicas que devem guiar uma avaliação. O 

quadro abaixo resume indagações levantadas por alguns autores, com a 

finalidade de que estas possam nortear o desenvolvimento das questões a 

serem feitas sobre o objeto de pesquisa deste estudo, a ENAP. 

Os autores listados no quadro abaixo tem como foco a avaliação de 

políticas/programas/projetos, mas ainda assim acredita-se que muitos de seus 

questionamentos podem ser aplicados a uma avaliação institucional, visto que 

há uma preocupação central em delimitar até que ponto a ação investigada 

conseguiu cumprir com o prometido e quais os principais elementos internos 

que ajudaram, ou não, nesse processo. O quadro faz um recorte em relação a 

questões típicas de uma avaliação de eficácia, abordados pelos referidos 

pesquisadores. 

 

Tabela 01. Questões norteadoras para avaliação de eficácia  

Autores Aspectos Questões 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUILAR; 

ANDER 

 

 

 

Planejamento da ação 

pública 

 

 

 

 

 

Implementação 

 

 Foi feito diagnóstico do problema? 
 Há relação satisfatória entre o problema a 

ser resolvido, os objetivos e as atividades 
desenvolvidas? 

 Há calendário de execução das ações e 
previsão de recursos físicos, materiais, 
humanos necessários? 

 Como a ação é vista pelos dirigentes, 
técnicos e demais envolvidos? 

 Foram levados em conta os fatores externos 
influenciadores? 

 

 Como se dá a seleção dos beneficiários e a 
interação desses com a ação? 

 A implementação está ocorrendo de acordo 
com o planejamento? 

 Há controle sobre os resultados 
 Os recursos humanos, físicos e materiais 
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EGG(1994)  

 

 

 

 

Eficácia 

 

estão sendo suficientes? 
 Os procedimentos adotados auxiliam no 

cumprimento dos objetivos 
 O pessoal envolvido possui as habilidades 

necessárias e está satisfeito? 
 

 Os objetivos foram alcançados? 
 Em que mudou a situação-problema após a 

intervenção da ação? 
 As ações postas em prática foram úteis ou 

nocivas? 
 Os resultados do programa podem ser 

atribuídos a fatores exógenos? 
 Quais os resultados não previstos que 

surgiram com o programa? 
 Qual opinião dos usuários e não usuários 

sobre o programa? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAIBE 

(2001)  

 

Sistema gerencial e 

decisório 

 

Processo de 

divulgação e 

informação 

 

 

 

Sistema de seleção 

 

 

 

 

Sistema de 

capacitação 

 

 Qual a capacidade do gerente em gerir o 
tempo? 

 Consegue tomar decisões? 
 De onde vêm esses gerentes?  
 Qual a natureza deles. São internos ou 

externos ao programa? 
 Possui liderança e legitimidade? 

 

 Existe divulgação de informações? 
 As informações alcançaram de modo 

satisfatório à população?  
 As informações foram claras? Abrangentes? 

Tiveram bom fluxo? 
 

 Quais os critérios utilizados para seleção dos 
agentes de implementação? 

 Quais os critérios utilizados para seleção dos 
beneficiários? 

 A divulgação dos processos seletivos foi 
ampla de modo que todos os interessados 
puderam ter acesso? 

 Quais os critérios de competência e mérito 
utilizados no processo de seleção dos 
agentes estratégicos? 

 Qual a adequação dessa seleção aos 
objetivos do programa? 

  

 É oferecida qualificação aos agentes 
envolvidos com o programa? 

 Qual o impacto dessa qualificação no 
processo de implementação do programa? 

 Os conteúdos, prazos e sistemas da 
capacitação oferecida estão em acordo com 
a atividade que deverá ser realizada? 

 A pauta da capacitação abrange as 
necessidades das diferentes atividades, 
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Sistemas internos de 

monitoramento e 

avaliação 

 

 

Sistemas logísticos e 

operacionais 

sejam elas de cunho gerencial, didático, de 
monitoramento? 

 Após a capacitação os implementadores se 
sentiram seguros desempenhar suas 
atividades?  
 

 O procedimento de monitoramento é regular? 
 Contribuiu para melhoria da implementação 

do programa? 
 Ocorreram correções do processo de 

processos e procedimentos do programa 
após os resultados do monitoramento? 

 Os resultados foram sistematizados e 
divulgados entre os agentes participantes? 
 

 Os recursos financeiros são suficientes para 
alcançar os objetivos propostos? 

 Os recursos financeiros, humanos, técnicos e 
materiais são suficientes para que se chegue 
aonde se quer chegar dentro do prazo 
estipulado? 

 Há equipamentos materiais (de transporte, 
comunicação, etc) suficientes? 
 

 

 

 

 

 

 

 

COTTA 

(1998) 

Questões preliminares 

 

 

 

 

 

 

 

Questões gerais 

 

 

 

 

 Quem é o cliente da avaliação? 
 Qual a finalidade da avaliação? 
 Qual o objeto da avaliação? O que será 
avaliado? 
 Qual o modelo de avaliação adotado? 
(focado nos objetivos, nos resultados?) 
 Quais as estratégias metodológicas 
adotadas? (desenho da pesquisa, critérios, 
amostragem, coleta de dados, técnicas 
utilizadas, apresentação dos resultados) 
 

 

 Quais os objetivos? 
 Quais os aspectos gerais do mecanismo de 
implementação? 
 Quem é a equipe responsável pela 
formulação/implementação? 
 Quais são os indivíduos ou grupos que tem 
seus interesses afetados pelo programa? 
 O programa é compatível com os valores dos 
interessados? 
 A necessidade dos usuários está sendo 
atendida? 
 A implementação está acontecendo como 
planejada? 
 Os resultados alcançados correspondem aos 
objetivos almejados? 
 Os pressupostos utilizados para elaboração 
do plano de ação estão claros? Eles possuem 
apoio empírico? 
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As questões listadas acima servirão enquanto instrumento norteador, 

juntamente com outros aspectos levantados pelos teóricos da avaliação 

 

 

 

 

 

 

Implementação 

 

 

 Os recursos estão sendo gastos 
apropriadamente? 
 Os resultados encontrados justificam os 
gastos realizados? 
 Há efeitos indesejáveis? 
 

 

 A intervenção na realidade está sendo 
executada como planejada? 

 A população-alvo está sendo atingida? 
 O cronograma está sendo cumprido? 
 Os recursos estão sendo utilizados com 

eficiência? 
 

 

 

 

COSTA; 

CASTANHAR 

(2003) 

Constituição da 

programa/ 

politica/ 

projeto 

 

 

 

 

 

Execução 

 

 

 Quais suas estratégias, atividades, 
comportamentos necessários para sua 
implementação?  

 Quais as situações em que ocorrem a 
implementação? 

 Quais são os beneficiários e quais os 
requisitos de elegibilidade e mecanismos de 
recrutamento?  

 Qual a situação dos recursos humanos 
utilizados?  

 Quais são os materiais (equipamentos, 
infraestrutura) necessários para a execução 
do programa?  

 Há e, se sim, como se dá o sistema de 
informação sobre o programa?  

 Qual o escopo previsto para o programa? 
 

 

 Porque existem diferenças entre os objetivos 
formulados e os implementados?  

 Quais os fatores que influenciam o processo 
de implementação, podendo gerar uma 
distância entre o que foi previsto e o 
realizado. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Aguilar ; Ander-Egg (2004), Draibe (2001), Cotta (1998) e Costa; Castanhar 

(2003). 
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institucional, conforme se verá mais a frente, para que seja traçado um plano 

avaliativo da ENAP.  

   

3.3 TIPOLOGIAS DE AVALIAÇÃO  

 

 Os diversos autores que abordaram a questão da avaliação das ações 

públicas as agrupam em determinados tipos a partir dos parâmetros utilizados. 

Com base na análise de textos referenciais, as avaliações foram segmentadas, 

para fins de compreensão e didática, a partir de alguns aspectos: em relação 

aos critérios avaliados (eficácia, eficiência e efetividade, conforme mostrado 

acima), à natureza, ao momento em que é realizada, à posição de quem avalia, 

à etapa da ação alvo da avaliação, ao enfoque dado a avaliação. 

 

 É válido salientar que tal divisão das tipologias avaliativas não tem o 

intuito normativo, nem tão pouco pretensões de esgotar toda a literatura da 

área. O que se pretende é facilitar a compreensão sobre os tipos de pesquisas 

avaliativas, a fim de que mais na frente seja possível abstrair elementos e 

práticas passíveis de contribuírem para o estudo da instituição foco deste 

estudo. 

  

 a) Em relação à natureza da avaliação elas podem ser consideradas 

formativas ou somativas. Como lembra Souza (2013), essa foi uma das 

primeiras classificações da avaliação, tendo sido tecida por Scriven (1967), ao 

avaliar o currículo Escolar e depois retomada por Aguilar e Ander Egg (1994). A 

avaliação formativa tem como intuito principal melhorar o programa. Acontece 

durante a implementação e serve para apontar aspectos negativos e positivos 

do programa, ajudando os responsáveis a aperfeiçoá-lo. Já a avaliação 

somativa mediria a eficiência do programa, mensurando em que medida ele 

cumpriu seus objetivos, a partir da análise dos resultados encontrados. Nela se 

avaliaria os efeitos dos currículos Escolares, mas não haveria preocupação em 

apontar o que gerou sua melhoria ou deterioração.  
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b) Em relação ao momento em que é feita a avaliação, ela pode ser 

classificada em ex ante, ex post ou durante a execução. (AGUILAR; ANDER 

EGG, 1994; CONHEN; FRANCO, 1993) 

A avaliação ex ante, como o nome já indica, é realizada antes da 

execução do programa, sendo realizada na fase de planejamento de modo que 

valoraria “[...] sua pertinência, viabilidade e eficácia potencial, com a finalidade 

de proporcionar critérios racionais sobre a conveniência ou não de levar a cabo 

um programa ou projeto.” (AGUILAR; ANDER EGG, 1994, p. 41). Os principais 

aspectos a serem medidos nesse tipo de avaliação seria a pertinência com a 

realidade que pretende ser alterada, a coerência interna (isto é, sua viabilidade 

através da relação meios/recursos, objetivos gerais/específicos/metas, 

diagnósticos/propostas), e a rentabilidade econômica das ações traçadas frente 

aos objetivos que tentam ser atingidos.  

Já a avaliação expost corresponde a que se realiza após o fim do 

programa, ao menos de maneira institucional. É uma avaliação de resultados 

feita geralmente para medir “[...] quanto e como mudou a ‘situação inicial’, ou 

quanto se conseguiu ou alcançou a ‘situação objetivo’, segundo o ponto de 

referência fixado.” (AGUILAR; ANDER EGG, 1994, p. 42). 

A avaliação feita durante a execução é, como o termo já sugere, 

realizada em meio ao desenvolvimento do programa de modo que são 

levantados aspectos de seu desenrolar e também já ponderados alguns 

resultados. A intenção é relatar até que ponto se está obedecendo aos 

objetivos traçados ou mesmo saber se o serviço que vem sendo prestado está 

em acordo com a sugestão inicial do programa. As conclusões dessa pesquisa 

podem servir para que se decida em continuar ou não o programa ou ainda 

reformulá-lo ou continuar com a proposta inicial. 

c) Em relação à procedência dos avaliadores as avaliações podem ter 

caráter externo, interno, misto, auto avaliativo, (AGUILAR; ANDER EGG, 1994) 

e ainda participativo (COHEN; FRANCO, 1993), cada qual com seus pontos 

positivos e negativos.  
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A avaliação externa é realizada por pesquisadores que não têm vínculo 

direto com o programa/projeto a ser avaliado.  Geralmente é a instituição 

promotora do projeto que contrata esses avaliadores. Já a avaliação interna é 

feita por pessoas que pertencem à instituição geradora da política, embora não 

sejam diretamente envolvidos em sua execução. Na avaliação mista há tanto 

avaliadores externos quanto internos, enquanto que na autoavaliação são os 

envolvidos diretamente com a execução do programa que o avaliam, tentando 

apontar se estão ou não cumprindo as metas traçadas. (AGUILAR; ANDER 

EGG, 1994). A avaliação participativa tentaria diminuir o fosso entre avaliador e 

beneficiário, sendo mais utilizada na avaliação de projetos de pequena 

dimensão e que incluem a estratégia da participação da comunidade na 

formulação, execução e/ou avaliação do próprio projeto. (COHEN; FRANCO, 

1993) 

 

d) Em relação à parte da ação pública que é alvo da pesquisa, é 

possível considerar a existência de avaliações do plano da ação, da 

instrumentação e segmento do programa e dos resultados. (AGUILAR; ANDER 

EGG, 1994).  

A avaliação do plano do programa mede sua pertinência formal e 

potencial bem como a coerência interna de seus elementos. Nesse caso se 

avalia desde como é feito o diagnóstico do problema ao qual o programa se 

propõe a resolver até quais os mecanismos que ele tem para intervir nessa 

realidade, isto é, quais suas estratégias de ação e atividades concretas 

definidas. Tudo isso porque “[...] se a pesquisa e/ou diagnóstico não refletem 

adequadamente a realidade, todas as elaborações posteriores (desde o plano 

até a programação e execução) estarão sendo montadas sobre uma base 

falsa.” (AGUILAR e ANDER EGG, 1994, p. 52) 

A avaliação da instrumentação de um programa volta-se a saber como 

ele está funcionando, é uma avaliação do processo que mede:  a cobertura (de 

que forma a população alvo é atingida pelo programa); os aspectos técnicos da 

implementação (meios utilizados pela ação pública para alcance dos objetivos 
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previamente traçados); o ambiente organizacional (se a organização 

responsável pela execução do programa o favorece ou dificulta o alcance dos 

objetivos) e, por fim, o rendimento pessoal (aptidões dos envolvidos na ação). 

37 

Por fim, a avaliação dos resultados mede se e como estão sendo 

alcançados os resultados previstos.  

 e) Em relação ao enfoque dado à avaliação, ela se subdivide em dois 

grandes tipos: a avaliação de processos e a avaliação de impactos. Dada a 

amplitude da questão, ela será tratada na próxima seção.   

 

3.4 AVALIAÇÃO DE IMPACTO E AVALIAÇÃO DE PROCESSO 

 

 Figueiredo; Figueiredo (1986) afirmam que a avaliação de processos 

mede a eficácia, isto é, se o programa está sendo implementado de acordo 

com suas diretrizes e se atingiu suas metas. Quando feita em meio à 

implementação a esse tipo de avaliação serve para monitoramento, 

contribuindo para melhoria dos efeitos da política.  

Os autores subdividem a avaliação de processos em três categorias: 

avaliação de metas, avaliação dos meios de implementação e avaliação de 

custo-benefício ou custo- resultado.  

A avaliação de metas é a maior e mais simples forma de avaliação. 

Geralmente feita pelos próprios órgãos executores da política, produzindo-se 

relatórios, etc. Ela mede a eficácia objetiva, ou seja, a relação entre as metas 

atingidas e as propostas. Seria então essa relação que mensuraria o grau de 

sucesso e insucesso da política.   

A avaliação dos meios de implementação pode ser moral ou 

instrumental. Trata-se de um acompanhamento da implementação, sendo 

                                                           
37 Ver nos apêndices tabela com questionamentos necessários para cada subtipo da avaliação 
de instrumentação.  
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também geralmente realizada pela equipe executora. É comum nesse tipo de 

avaliação existir confusão entre os critérios de aferição de sucesso ou 

insucesso, mas há três critérios que devem ser utilizados para facilitar a 

medição da eficácia: o funcional (que diz respeito à questão instrumental, 

analisando a adequação da metodologia de implementação às estratégias da 

política), administrativo e contábil (que medem a moralidade legal da execução 

do programa).  

Já a avaliação de custo-benefício ou custo-resultado é o tipo menos 

usual.  Reflete sobre a relação entre os custos de implementação e os 

benefícios da política em questão. Mede a eficiência, isto é, a otimização dos 

recursos disponíveis. Cabe a essa avaliação medir a eficiência, mas sem 

considera-la apenas pelo aspecto econômico. Aspectos como o grau de 

satisfação da população também deve ser considerados como indicadores de 

eficiência. Pois afinal de contas as políticas têm que see monetariamente e 

politicamente eficientes.  

  Costa; Castanhar (2003) relatam que a avaliação de processos tem foco 

no desenvolvimento das políticas/programas/projetos a fim de acompanhar 

seus processos internos, medindo sua cobertura e grau de alcance da 

população beneficiária. O objetivo é identificar obstáculos à sua implementação 

podendo gerar, inclusive, mudança em sua execução, já que pode ser feita 

paralelamente a esta. Ela tenta definir o conteúdo de um programa, se a sua 

realização está acontecendo como previsto. Com ela se tenta responder a três 

perguntas fundamentais: qual a constituição do programa? O que é entregue 

aos beneficiários? Porque existem diferenças entre os objetivos formulados e 

os implementados? 

Draibe (2001) comenta que todo programa/política público tem um ciclo: 

nascem, crescem, transformam-se, podem estagnar-se e até morrer (ainda que 

essa morte seja apenas institucional). A avaliação de processos dedica-se 

justamente ao estudo desse ciclo.  Assim, as políticas são feitas, dirigidas e 

avaliadas por pessoas, que fazem tudo segundo os seus valores e interesses. 

A política é um campo de intensos embates e conflitos.  
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Nesse contexto, uma avaliação de processo se encarrega, então, de 

analisar as decisões iniciais sobre a política e contexto geral em que são 

tomadas, as preferências, estratégias assumidas, atores e etc. O ideal é que 

consigam identificar quais as estratégias de implementação ajudaram ou se 

converterem em entraves ao desenvolvimento do programa.  

Para que uma avaliação de processo seja factível é preciso que se tenha 

em mente exatamente em que consiste a implementação de uma 

política/programa. Draibe (2001) salienta que enquanto o processo de 

formulação compreende a formação da agenda, a criação das alternativas, a 

filtragem política dos agentes e a definição das estratégias de implementação, 

o processo de implementação propriamente dito, corresponde às atividades- 

meio, responsáveis pelo desenvolvimento do programa, e as atividades-fim, ou 

seja, a própria execução do programa.  

Assim, ao fazer uma avaliação da implementação de um programa 

estamos avaliando os processos, apontando quais os fatores que dificultam o 

cumprimento dos objetivos traçados, se outros caminhos gerariam melhores 

resultados ou até se os mesmos resultados poderiam ser alcançados com 

alternativas mais baratas e rápidas. (DRAIBE, 2001) 

Segundo a autora, as principais questões que devem nortear um 

avaliador de processo dizem respeito a: a) dimensão temporal; b) aos atores 

estratégicos e; c) as parceiras do programa analisado. Em relação à dimensão 

temporal avaliar se os formuladores/implementadores do programa estiveram 

atentos ao cálculo político dos apoios e resistências que a ação enfrentará. 

Num segundo momento é imprescindível que seja registrado até que ponto os 

atores traçados, sejam individuais ou institucionais, sustentam a política e/ou 

se atores interessantes foram deixados de lado da política. É igualmente 

importante nesse passo que se reflita sobre as matrizes político-institucionais 

de cooperação/ conflito que permeiam o programa avaliado e são 

indispensáveis à sua sustentabilidade. Por fim, em relação às parcerias, é 

necessário que sejam identificados os grupos de interesses em relação ao 



104 

  
 

programa, pois eles são produtores e consumidores ao mesmo tempo. Esses 

processos de interesse devem ser avaliados. 

Draibe (2001) propõe que o avaliador deve supor que ao iniciar a 

implementação de um programa os processos de formulação já tenham sido 

superados. Depois, devem ser captados os subprocessos da implementação 

(que se constituem como indicadores de eficácia), que são: 

a) sistema gerencial e decisório: todo programa tem uma estrutura 

organizacional e um sistema gerencial decisório que o conduz. É necessário 

que seja avaliada a capacidade do gerente em gerir o tempo, tomar decisões, 

mostrar de onde vem esses gerentes, qual a natureza deles, se são internos ou 

externos ao programa, etc. 

b) processo de divulgação e informação: a divulgação de informações é 

crucial para o sucesso de um programa, por isso deve-se avaliar a divulgação 

de informações sobre o programa a fim de que saiba se elas alcançaram de 

modo satisfatório à população, isto é, se foram claras, abrangentes, se tiveram 

bom fluxo, etc. 

c) sistema de seleção: todo programa seleciona agentes de 

implementação, público-alvo, etc. Cabe ao avaliador perguntar-se sobre os 

critérios utilizados para essa seleção e a adequação dessa seleção aos seus 

objetivos. 

d) sistema de capacitação: é preciso verificar se os agentes possuem a 

capacidade de cumprir as tarefas que lhe foram prescritas. Por isso, deve-se 

avaliar a existência e a qualidade da qualificação oferecida aos agentes 

envolvidos com o programa, bem como seu impacto no processo de 

implementação. É necessário que o avaliador perceba se os conteúdos e 

sistemas da capacitação oferecida estão em acordo com a atividade que 

deverá ser realizada sejam elas de cunho gerencial, didático, de 

monitoramento, dentre outros. 

e) sistemas internos de monitoramento e avaliação: é imprescindível que 

o avaliador identifique se há no programa alguma atividade de monitoramento 
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ou mesmo avaliação interna. Se a resposta for positiva, deve-se refletir sobre 

como a atividade foi feita e se ela serviu para melhorar o programa.  

f) sistemas logísticos e operacionais: os recursos materiais de tempo são 

fundamentais para o bom desempenho de um programa. Assim, o avaliador 

deve investigar se os recursos, em sentido geral, que o programa possui são 

suficientes. 

É preciso frisar que esses subprocessos da implementação também 

servem como indicadores de eficácia institucional, feitas as adaptações 

devidas. Assim, em relação a ENAP, por exemplo, é interessante avaliar sua 

gerência, o processo de divulgação de suas atividades de ensino bem como a 

circulação interna de informações, o mecanismo como seleciona seus 

cursistas, a existência e o perfil de capacitações para seus servidores e 

professores, realização de monitoramento (observando-se como é feito) e a 

suficiência de seus recursos materiais e humanos. Todos esses aspectos 

comporão a gama de instrumentos para avaliação da ENAP. 

 Para além da investigação dos processos, é possível que uma pesquisa 

avaliativa se destine a medir os impactos de algo. Ao medir os efeitos da 

política sobre a população-alvo, ela se torna mais ampla do que a avaliação de 

processos. Seu objetivo é estabelecer relações de causalidade entre os efeitos 

da política e as mudanças nas condições sociais.  

Esse tipo de avaliação analisa a existência ou não de mudanças nas 

condições sociais ocasionadas pela intervenção da política, sendo 

imprescindível comprovar o porquê das mudanças em pauta não ocorreriam 

sem a ação da referida política, traçando com isso relações de causalidade. É 

geralmente feita após término total ou de etapas do programa, tenta medir a 

efetividade, estabelecendo relações causais entre as ações do programa e os 

resultados finais obtidos. O objetivo é identificar quais os efeitos o programa 

avaliado desencadeou na população alvo, ou seja, perceber se a realidade em 

volta mudou e se isso foi gerado pelo programa. (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 

1986; COSTA; CASTANHAR, 2003) 
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Figueiredo; Figueiredo (1986) apontam alguns critérios fundamentais 

para concluir se a ação de impacto avaliada foi um sucesso ou um fracasso. Há 

sucesso quando são alcançados os resultados esperados ou se os resultados 

são positivos, mesmo que não esperados. Por outro lado, há fracasso se não 

são atingidos os resultados esperados ou se surgem resultados negativos não 

esperados. Todavia há casos em que a política pode nem necessariamente ter 

sucesso nem insucesso, o que aconteceria quando ela gera melhorias 

instantâneas e prejuízo em longo prazo ou quando há melhorias para 

indivíduos da população alvo, mas a longo prazo sua categoria social piora.  

É válido salientar, no entanto, que de acordo com Figueiredo; Figueiredo 

(1986), esses critérios de percepção de resultados não são excludentes, pois 

uma política pode causar impactos de três tipos diferentes: impactos objetivos 

(quando gera mudanças quantitativas na população-alvo), substantivos (muda 

qualitativamente a vida da população) e subjetivos. (quando muda o “estado de 

espírito” da população, isto e, as crenças, valores, etc.) é necessário que o 

avaliador fique atento a essas três dimensões, verificando qual ou quais delas 

a política objetivou alterar porque é a partir daí que se poderá julgá-la quanto 

aos seus resultados. 

 As avaliações de impacto, segundo os autores, têm mostrando caráter 

muito experimental, enfrentando vários desafios metodológicos, tendo muitas 

vezes se limitado a mostrar o antes e o depois da população e ainda que 

verifique a existências de mudanças, não têm conseguindo provar em que 

medida elas são, ou não, decorrentes da política avaliada ou se esta gerou 

efetivamente justiça social. Entretanto, é necessário contextualizar que 

pesquisa de Figueiredo; Figueiredo é de 1986, de modo que em trinta anos é 

possível inferir que muitos entraves à avaliação de impactos já foram 

superados.38  

                                                           
38 Ver, por exemplo, BAUER (2011). 
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Ainda que não exista grande consenso na literatura especializada sobre 

as terminologias “resultados”, “efeitos” e “impactos”39, é necessário traçar ao 

menos uma distinção conceitual entre elas.  

Os resultados de uma dada ação pública podem apontar para 

“resultados em sentido amplo” ou em “sentido estrito”. Em sentido amplo, tem 

relação direta com o resultado enquanto desempenho e também enquanto 

impactos e efeitos, sem que exista uma separação prévia entre esses 

conceitos. Assim, faz referência há tudo que é produzido por uma dada política. 

Já ao se falar de resultados em sentido estrito, faz-se menção, 

especificamente, a aferição de “resultados”, efeitos e impactos entendidos cada 

qual separadamente. Nessa perspectiva, os resultados seriam os produtos do 

programa, seu desempenho, o que tem relação direta com as metas traçadas. 

Já os impactos seriam as mudanças na realidade sob intervenção do 

programa, isto é, que foram provocadas por ele. Por fim, os efeitos 

corresponderiam aos desdobramentos notados a partir do programa, que 

podem ter sido esperados ou não. Embora seja possível avaliar quaisquer 

desses três níveis de resultados, geralmente as avaliações ficam mais presas 

aos resultados estritos, dada a maior complexidade exigida para mensuração 

dos efeitos e impactos. 

Para aferir resultados (em sentido estrito) é imprescindível possuir 

indicadores que mostrem em que medida e nível as metas foram cumpridas, 

confrontando metas e objetivos com as realizações alcançadas. A proporção 

encontrada nessa relação vai se constituir como indicador de resultados. 

Assim, é preciso que se responda a questões como: o programa alcançou seus 

objetivos? Atingiu o grupo-alvo? Qual a qualidade do cumprimento das metas 

propostas?  

                                                           
39 O significado e a amplitude dos conceitos de efeitos e impactos não é nada consensual na 
literatura especializada, ao ponto que em quanto Draibe (2001) percebe os efeitos como algo 
mais amplo do que os impactos, autores como Cohen e Franco (1993) fazem o contrário, isto 
é, apontam para os impactos como mais amplos. Para uma discussão aprofundada sobre os 
conceitos de efeitos e impactos é interessante a leitura de: SOUZA, Lincoln Moraes. De 
resultados, efeitos e impactos na avaliação de políticas públicas. Cadernos GIAPP, Natal, v.1, 
jan.jun.2013. Nesse texto o autor percorre vasta literatura internacional e nacional sobre o 
assunto.  
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Para medir impacto, o que é mais difícil do que medir resultados, é 

preciso ter indicadores que comprovem que a existência de mudanças 

ocasionadas pelo programa na população-alvo. Nesse caso o questionamento 

que deve ser feito é de outra natureza, pois se trata de compreender se e como 

o programa afetou a realidade a qual se propôs a transformar. Uma 

possibilidade para conseguir aferir o impacto de um programa, sugerida por 

Draibe (2001), é confrontar o sujeito alvo com o seu antes e depois do 

programa. Outra possibilidade é utilizar de grupo de ação (participantes) e 

grupo de controle (não participantes). A amostra deve ser aleatória e seus 

integrantes devem ter características semelhantes, ou seja, é necessário 

controlar um dos grupos até o ponto de que a diferença entre ele e outro seja a 

participação no programa. Também é importante que a avaliação seja feita logo 

após o fim institucional do programa. Ainda com todos esses cuidados 

tomados, esse tipo de avaliação oferece o risco de que fatores outros (a 

exemplo da motivação individual) que não o programa, tenham impactado o 

indivíduo/grupo. (DRAIBE, 2001) 

Na mensuração de efeitos (impactos indiretos) é necessário que se 

pergunte até que ponto e se a política afetou, de modo esperado ou não, 

questões centrais em relação ao grupo alvo e aos demais. Os efeitos são mais 

duradouros e geralmente incidem sobre os grupos ligados a sua execução 

(efeitos sociais) ou às instituições associadas a sua implementação (efeitos 

institucionais). 

É importante destacar, ainda sobre Figueiredo e Figueiredo (1986), o 

conceito de avaliação política, que não seria necessariamente uma tipologia, 

mas um modo de encarar qualquer avaliação, pois para eles a “avaliação de 

políticas” deve contar com uma “avaliação política”. Ao fazer uma avaliação 

política analisam-se os critérios que fundamentam uma determinada política e 

que a tornam preferíveis em lugar de qualquer outra. Há toda uma busca para 

identificar qual é a política que tem maior capacidade de gerar bem-estar.  

 De modo semelhante a Figueiredo e Figueiredo (1986), Arretche (1998) 

afirma que a avaliação política corresponde aos principais critérios que 
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determinaram a existência e o desenvolvimento da política, apontando quais os 

valores políticos que geraram a adoção de um dado conjunto de ações em 

detrimento de outro.  Assim, pode-se dizer que a avaliação política examina 

quais são os motivos que fazem de uma política preferível a qualquer outra. 

 Souza (2014) chama atenção para necessidade da “suspeição” na 

avaliação, isto porque nem todas as informações necessárias estão ditas ou 

escritas nos documentos e falas oficiais. Na realidade, existiria o que Weiss 

(1998) chama de “agenda oculta”, aspectos não expressados nos projetos 

públicos.  

A fim de facilitar a compreensão das classificações expostas até aqui, foi 

elaborado um quadro, que segue abaixo. O objetivo é que as categorias 

apresentadas sejam sintetizadas de tal modo que o objeto de pesquisa desse 

trabalho possa ser melhor pensado a partir do que foi posto até então.   

 

QUADRO 01. Classificação das avaliações 

                                                           
40 A partir de tudo o que foi exposto até o momento, o desafio desta pesquisa é o de introduzir 
uma avaliação que nem é exclusivamente de programa, nem de política, nem tão pouco de 
projeto, as classificações e percursos metodológicos utilizados para avaliar essas instâncias. 
Em toda essa literatura sequer é mencionada a instituição, em seu todo, como possibilidade de 
avaliação. É como se tivessem se constituído duas formas totalmente distintas de avaliação: 
uma em relação as políticas públicas e outra em relação às instituições, o que será melhor 
discutido a seguir.  

CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÕES 

Em relação 

ao que 

avalia 

Política Programa Projeto Plano Instituição40 

Em relação 

aos critérios 

avaliados 

Eficiência Eficácia Efetividadade   

Em relação 

à natureza 

Formativa Somativa    

Em relação Interna Externa  Mista Participativa  
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Fonte: Elaboração própria a partir de síntese da revisão de literatura (2017).  

 

Os conceitos e tipologias abordados nessa seção embora voltados para 

avaliação de políticas/programas/projetos, foram de grande valia para pensar, 

juntamente com os elementos extraídos da literatura sobre avaliação 

institucional (tema do próximo capítulo), o objeto de estudo desse trabalho. A 

partir da síntese entre os mecanismos utilizados por uma avaliação de eficácia 

e pelas avaliações instituições típicas, foi construída a metodologia necessária 

para aferir o “desempenho” da ENAP. Os aspectos dessa metodologia estão 

expostos adiante, juntamente com a discussão sobre a avaliação de 

instituições públicas. 

 

 

 

 

 

à posição 

de quem 

avalia 

Em relação 

ao 

momento 

em que é 

realizada 

Ex ante Durante Ex post   

Em relação 

ao enfoque 

Processo Resultados 

(resultados 

estritos, 

efeitos e 

impactos) 
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4. A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A propagação da atividade de avaliação de algo público no Brasil, data 

principalmente da década de 1990, em meio ao propalado contexto de crise 

financeira e de aumento das pressões populares por melhoria na prestação dos 

serviços públicos, a necessidade de avaliar políticas públicas passou a ser 

enfatizada. Costa; Castanhar (2003) destacam que  

 

A avaliação sistemática, contínua e eficaz surge como ferramenta 
gerencial poderosa, fornecendo aos formuladores de políticas 
públicas e aos gestores de programas condições para aumentar a 
eficiência e efetividade dos recursos aplicados em programas sociais. 
(COSTA; CASTANHAR, 2003, p. 969)  

 

Nota-se, assim, que até os anos 1990 não havia no país uma cultura de 

avaliação. As atenções estavam sempre mais voltadas à formulação, o que 

começa a mudar já com a crise econômica dos anos 1980, acentuando-se com 

as tentativas de reforma do aparelho do Estado na década seguinte. Passou-se 

a ver, apesar de incipiente, a avaliação das políticas, programas e/ ou projetos 

públicos como algo importante para sua eficiência, como um instrumento para 

obtenção de melhores resultados. Com a transferência de parte de seus 

serviços à empresa privada, o setor público viu-se compelido, em parte, a 

desenvolver mecanismos avaliativos como meio para tornar-se competitivo e 

revelar à sociedade seu desempenho. 

Especialmente na academia, a avaliação de instituições públicas 

desenvolveu uma trajetória peculiar. Data desse mesmo período seu florescer, 

mas isso não acontece de modo generalizado, isto é, inicialmente criou-se 

hábito em avaliar instituições de cunho educacionais, sobretudo as 

universidades. Em relação às demais organizações, praticamente inexistem na 

academia avaliações, ou estudos mais profundados sobre a temática, ficando a 

cargo dos próprios órgãos ou de organizações terceiras avaliar o desempenho 

daquelas. 



112 

  
 

A definição usual do conceito instituição diz respeito a um “[...] complexo 

integrado por ideias, padrões de comportamento, relações inter-humanas e, 

muitas vezes, um equipamento material, organizados em torno de um interesse 

socialmente reconhecido”41. Abstraindo-se um pouco de sua definição mais 

geral, meramente conceitual, pode-se dizer que as instituições são o lugar 

onde as políticas públicas acontecem, constituindo-se como sua dimensão 

espacial. Assim, para compreender a dinâmica de uma política é imprescindível 

conhecer o contexto institucional no qual ela acontece, pois como bem lembra 

Sechi (2003) “As políticas públicas se desenvolvem em um cenário político e o 

conjunto das instituições é esse cenário” (SECCHI, 2003, p. 81). 

Para a Escola institucionalista clássica, as instituições são regras 

formais que de algum modo condicionam o comportamento dos indivíduos. Ao 

ditarem as regras do jogo, são variáveis que condicionam todo o jogo político e 

as estratégias de seus atores. Para os neo institucionalistas, o comportamento 

dos atores não é totalmente modelado pelas instituições, porque isso depende 

do grau de consolidação do aparato institucional. Também consideram a 

importância das regras não formais no processo político, tais como os hábitos, 

os valores, as crenças. De qualquer modo, não há como minimizar a 

importância das instituições formais no processo de formulação e 

implementação das políticas públicas, o que garante a importância de avaliá-

las.42  

Tendo tudo isso em vista e levando em consideração a pouca 

bibliografia sobre a temática, será discutida agora a questão da avaliação 

institucional, tentando indicar elementos metodológicos que a tornem possível, 

a partir da síntese da ideia de estudos referenciais. Foram feitas leituras 

atentas de diversos textos que se propunham a discutir genericamente o tema, 

ou mesmo que realizaram avaliação de alguma instituição. Deles foram 

extraídos e sintetizados os elementos metodológicos, isto é, os passos 

seguidos durante a avaliação, ou mesmo as indicações teórico-metodológicas 

                                                           
41 Definição presente em dicionário Michaelis online. Ver: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues;palavra=institui%E7%E3o . Acesso em 22 de julho de 2013. 
42 Essa discussão será desenvolvida em outro momento nesta pesquisa.  

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=institui%E7%E3o
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=institui%E7%E3o
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feitas. O importante é que tudo isso contribuiu para o desenvolvimento de uma 

metodologia consistente para avaliação da Escola Nacional de Administração 

Pública, a ENAP.  

Percebeu-se que a área da avaliação institucional, em termos bem 

amplos, é dominada por três campos: um especialmente voltado ao estudo e a 

prática avaliativa de instituições de educação, sobretudo as universidades; 

outro que avalia a “capacidade” das instituições; e um terceiro que pensa e usa 

a avaliação sob uma perspectiva “gerencialista”.  As próximas seções se 

dedicarão a apresentar e traçar ponderações necessárias sobre esses campos 

de saber. 

 

4.1 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA EDUCAÇÃO 

 

A avaliação das instituições não é um tema muito presente na agenda 

de pesquisa das ciências sociais, praticamente inexistindo, de forma detalhada 

e sistemática, literatura especializada sobre essa temática. Entretanto, a partir 

dos anos 1990, estudiosos da Educação e também organizações da área, 

começaram a produzir uma literatura sobre avaliação institucional voltada aos 

processos de avaliação das instituições do ensino superior. Conforme assinala 

Dias Sobrinho (2008), isso aconteceu porque aumentou o número de 

organizações interessadas em aperfeiçoar-se, fato para o qual a avaliação é 

fundamental. 

Desde a década de 1990, tem aumentado consistentemente o número 
de pessoas e entidades que se interessam pela quantidade e qualidade 
dos insumos, processos, produção e resultados das atividades de 
ensino, pesquisa e serviços das instituições e cursos de educação 
superior. A qualidade e a garantia da qualidade se tornaram palavras 
centrais nas transformações que ocorrem na educação superior e nas 
políticas públicas setoriais. (DIAS SOBRINHO, 2008, p. 1). 
 
 

Como dito anteriormente, foi na área educacional que a avaliação 

institucional adquiriu maior notoriedade, chegando inclusive a confundir-se com 
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a própria avaliação educacional. A maioria expressiva das teorias existentes 

sobre esse tema são aplicações de conhecimentos produzidos a partir da 

avaliação educacional, seja de aprendizagem, de desempenho Escolar ou de 

currículo mas “A avaliação institucional possui sua especificidade que é a 

aprendizagem e currículos. A avaliação institucional tem por objetivo de estudo 

a instituição, sistemas, projetos ou políticas públicas”. (STEIN, 2003, p. 35) 

O marco central da difusão das práticas avaliativas nas instituições 

educacionais deu-se em 1993, com a criação do Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras- PAIUB, elaborado a partir das 

discussões realizadas pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, que inicialmente manteve caráter de 

adesão opcional.  De acordo com Polidori et al. (2006), a proposta do PAIUB 

era melhorar permanentemente os índices de qualidade da educação superior 

e, para isso, foi dividido em quatro etapas: a)diagnóstico: através dos dados 

quantitativos sobre o curso em análise; b) avaliação interna: auto avaliação 

realizada pela comunidade acadêmica do curso; c) avaliação externa: realizada 

pela comunidade acadêmica de outras instituições de ensino superior, sejam 

profissionais de áreas, representantes de entidades científicas, ou outros; d) 

reavaliação interna: feita internamente a partir dos resultados produzidos pela 

avaliação. 

O PAIUB recebeu apoio financeiro até 1994, quando as políticas do 

Ministério da Educação passaram a apontar para um entendimento diferente de 

avaliação, ao se adotar outros mecanismos de avaliação da qualidade do 

ensino superior como testes, algo consolidado com o Exame Nacional de 

Cursos, o Provão, iniciado em 1996. Com caráter obrigatório, tratava-se de um 

teste ligado a uma avaliação anual das instituições a partir dos formandos dos 

cursos de graduação, com o intuito de medir as competências adquiridas por 

esses alunos. Como resultado, era elaborada uma escala hierárquica das 

instituições (com conceitos que iam da letra “A” a “E”), classificadas a partir dos 

resultados da nota obtida pelos seus discentes. Após serem apontadas 
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diversas falhas desse processo avaliativo43, instituiu-se em 2004 o SINAES- 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.  

O SINAES surgiu baseado em três pontos: a autoavaliação e a avaliação 

externa; a avaliação dos cursos de graduação; e o desempenho dos 

estudantes do ensino superior, através do Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes- ENAD, que consta de uma prova para medir os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos e de um questionário socioeconômico. 

Ele “Busca o desenvolvimento de vários processos avaliativos, diferenciados 

em cada IES do país. Há, portanto, a valorização e a aceitabilidade da 

diversidade do ensino superior, fato este existente e sabido, mas nunca 

considerado”. (POLIDORI; FONSECA; LARROSA, 2007, p. 336) 

 

4.1.1 Categorização e funções da avaliação institucional 

 

Em relação a quem realiza a avaliação institucional, ela vem sendo 

categorizada especialmente em avaliação interna (autoavaliação) ou externa, 

embora Dias Sobrinho (1998) lembre que isso serve mais para fins expositivos, 

já que na prática comumente esses enfoques se interpenetram. Mesmo assim, 

tem-se de um lado 

[...] avaliações produzidas em fontes exógenas, impostas de cima e de 
fora, sem que a comunidade universitária possa em nenhum momento 
e de nenhuma forma participar como sujeito. Por outro lado, os 
esforços nem sempre bem organizados da comunidade acadêmica e 
científica arvorando-se o direito e o dever de protagonizar os processos 
de avaliação, isto é, tentando assegurar a titularidade na definição dos 
princípios, usos e objetivos desse processo. (DIAS SOBRINHO, 1997, 
p. 2) 

 

A avaliação institucional interna, ou autoavaliação, é aquela realizada 

pela própria instituição. Pode ter sido suscitada a partir dos resultados de uma 

                                                           
43 Para mais informações, ver: POLIDORI, Marlis Morosini; MARINHO-ARAUJO, Claisy M.; 
BARREYRO, Gladys Beatriz. SINAES: perspectivas e desafios na avaliação da educação 
superior brasileira. Ensaio: avaliação de políticas públicas em Educação [on line], vol.14, n.53, 
2006, pp. 425-436. 
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avaliação externa, ou não. Geralmente são feitas comissões internas que ficam 

responsáveis por todo o processo avaliativo. Gaspareto (1999) adverte que a 

autoavaliação é um processo importante, mas é preciso que ela seja encarada 

como um mecanismo de auto-superação e não meramente de controle 

institucional. 

Nisso reside o segredo e a força da autoavaliação, se essa conseguir 
ultrapassar a fase ou condição de mais um fazer imposto por uma 
autoridade exterior, ainda que essa seja internalizada em cada nível 
hierárquico de uma instituição. Se os atores-sujeitos do processo 
sentirem e interpretarem a autoavaliação como um poder de controle e 
não como subsídio e estímulo para a auto-superação ou ainda como 
um fazer de conta burocrático, a autoavaliação não passará de mais 
uma avaliação externa sobre os sujeitos do fazer universitário, ainda 

que realizada pela própria Instituição. (GASPARETO, 1999, p. 8) 

 

A autoavaliação tem função de diagnóstico, devendo apontar a situação 

atual da instituição, propondo melhorias para a mesma. Deve servir como uma 

base para tomada de decisões, como um “momento de reflexão para todos os 

sujeitos envolvidos com a instituição, e deverá ser considerada fundamental 

para a continuidade, bem como, para o seu desenvolvimento [...]” ( BERTELLI; 

EYNG,2004, p. 11)  Nessa modalidade avaliativa, cabe à instituição avaliar seu 

quadro de pessoal, realização de seus objetivos, os serviços que oferece, da 

gestão, etc. Mas é preciso estar atento porque como lembram Bertelli; Eyng 

(2004) os “interesses tendem a acobertar problemas de ordem pedagógica, 

estruturais e administrativos. A proximidade do avaliador pode ser um fator 

limitador na identificação de possíveis limites institucionais.” (BERTELLI; 

EYNG, 2004, p. 9)   

A avaliação externa, como o próprio nome já diz, é aquela realizada por 

terceiros. Uma das modalidades da avaliação externa é a avaliação por pares, 

que é extremamente comum em relação à avaliação de universidades, quando 

membros de outras instituições examinam uma determinada organização, 

fazendo um diagnóstico da situação atual, apontando os fatores de entrave ao 

seu desenvolvimento. No entanto, embora de cunho externo, esse modalidade 

avaliativa também se aproxima da autoavaliação, porque os resultados 

alcançados com a pesquisa não tem função de controle externo nem de 



117 

  
 

regulação imediata, cabendo à própria instituição refletir sobre o parecer dado, 

decidindo como agir frente a ele. De forma que  

[...] trata-se de uma análise crítica, tendo como pano de fundo o 
propósito de contribuir para a melhora da qualidade [...] Nisso reside 
a sua grandeza e mérito, bem como o seu risco, representado pela 
possibilidade de capitulação dos pares [...] (GASPARETO, 1999, p. 7) 

 

Segundo Gaspareto (1999) as demais formas de avaliação externa são 

geralmente voltadas ao controle e regulação, tendem a ser breves comumente 

acabam sendo pouco aprofundadas, dado o pouco tempo de convivência com 

a instituição avaliada, gerando um conhecimento limitado sobre esta.  Em sua 

maioria são desenvolvidas por órgãos e agências governamentais a serviço do 

Estado, ou por pesquisadores ligados a universidades. 

Nesse sentido, [...] não raro, julgamentos de avaliadores externos fixam 
seu olhar no presente, no imediato, no visível, no quantificável, 
perdendo de foco a perspectiva histórica, estando esse olhar, em 
consequência, prejudicado pela frágil contextualização, pelo acúmulo 
de atribuições e pela escassez de tempo que esses têm para produzir 
relatórios ou pareceres. (GASPARETO, 1999, p. 8) 

 

Todavia, não se pode dizer que esse tipo de avaliação quando bem feita, 

apresentando dados contextualizados e bem interpretados, não podem ser 

úteis a autoavaliação institucional, até porque um avaliador externo, dada a sua 

posição em relação à instituição, pode enxergar nela, coisas que internamente 

não seriam notadas. Mas usualmente, o objetivo da avaliação externa é servir 

como instrumento de controle, numa perspectiva de busca por eficiência e 

produtividade, utilizando-se do rótulo da qualidade e da excelência na 

prestação dos serviços públicos. A ordem é aumentar os rendimentos 

institucionais, reduzindo os seus custos. Dizem-se extremamente técnicas, mas 

na verdade tem cunho político à medida que servem para hierarquizar a 

instituições, definindo, muitas vezes, até redistribuições de recursos financeiros 

entre elas, com base nos critérios de eficiência e rentabilidade. (DIAS 

SOBRINHO, 1996; 1998) 
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Esse autor pondera que as avaliações externas, em grande parte, estão 

assentadas na ideia de assessment, que é uma tradição anglo-saxônica de 

fazer avaliação baseada na classificação das instituições via hierarquização. 

São medidos os rendimentos produzidos e comparados com padrões 

específicos. Esse modelo de avaliação, que vem sendo preferida pelos 

governos, foca nos resultados e não nos processos. Compara os objetivos 

traçados com a capacidade da instituição em cumpri-los, sendo  

[...] impossível considerar tudo o que é complexo e não matematizável. 
Assim sendo, essa avaliação não abrange a totalidade. Antes, opera 
uma simplificação e uma homogeneização da realidade, para que esta 
possa ser medida, quantificada, comparada e caiba nos gabaritos de 
aferição. (DIAS SOBRINHO, 1998, p. 4) 

 

 É importante ter em mente que com isso, não se quer dizer que as 

instituições não devam ser eficientes, ou não serem controladas pelo Estado, 

mas é que e preciso questionar quais os critérios de eficiência que têm sido 

levados em consideração por esses tipos de avaliações. Mesmo porque para a 

avaliação tenha uma visão mais profunda da realidade institucional examinada 

é preciso se valer dos recursos geralmente levantados por uma avaliação 

externa de cunho assessment44. Dias Sobrinho (1998), referindo-se a avaliação 

institucional de universidades, salienta que  

[...] não há nenhuma dúvida quanto à necessidade de combinação de 
avaliações externas com as avaliações internas.  Em outras palavras, 
não estou propondo a exclusividade da auto-avaliação, da mesma 
forma que condeno o absolutismo das avaliações técnico-burocráticas 
externas. O que é importante esclarecer desde logo é que todos esses 
processos devem submeter-se a um critério de “verdade social”, ou 
seja, passar pelo crivo do debate público e da ressignificação pela 
comunidade acadêmica. Aqui se instaura um outro conceito de 
universidade, distinto da lógica da eficiência e da produtividade, e um 
outro conceito de avaliação, diferente da mediação e comprovação dos 
resultados. (DIAS SOBRINHO, 1998, p. 5) 

 

Stein (2003) sintetiza algumas funções da avaliação institucional. São 
elas: 

                                                           
44 Esse conceito será melhor explicitado mais adiante.  
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a) função somativa: quando se produz um ranking das instituições. É de 

cunho quantitativo, desconsidera processos, condições e contextos. No 

campo educacional, o Provão é um de seus exemplos; 

b) função formativa: possui abordagem qualitativa e perfil 

intervencionista. Analisa os processos visando à qualidade dos mesmos, 

projetando o que é preciso para melhorar a instituição avaliada; 

c) função de diagnóstico: quando se objetiva realizar uma leitura da 

realidade da instituição. Trata-se de uma vasta coleta de dados que 

pode ser feita internamente ou externamente. São abordados os 

objetivos, missão, estrutura, funcionários, etc. Geralmente consiste na 

primeira etapa da avaliação institucional. 

d) função social: vai além dos benefícios para a própria instituição, trata-

se de uma democratização dos resultados da organização. A partir de 

sua função social, a avaliação deve ser comprometida com a qualidade 

de vida dos sujeitos. 

e) função de pesquisa: a prática investigativa deve estar presente em 

todo o processo da avaliação institucional 

f) função formadora: por essa função, cabe à avaliação institucional 

gerar transformações pessoais, organizacionais e sociais. 

Dias Sobrinho (2003) mostra que as avaliações institucionais possuem 

dois grandes enfoques: a) o político (avaliação tecnocrática) e, b) o 

pedagógico/educativo (avaliação democrática).  

O enfoque político tem perfil tecnocrático, se voltando geralmente para 

avaliação da gestão, do planejamento, controle fiscal e hierarquização das 

instituições. É comum nesse tipo de avaliação aferir resultados alcançados 

frente aos objetivos traçados, tratando-se da observação da relação meios-fins. 

É uma avaliação não necessariamente voltada as questões pedagógicas. Nas 

palavras do autor ela “[...] serve para aumentar a rentabilidade das instituições 

econômicas e a competitividade, mas não necessariamente para melhorar a 
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dimensão propriamente educativa da educação” (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 

98) Muitas vezes esse tipo de investigação não leva em conta as diferenças 

entre as instituições.  

As avaliações com enfoque político são subdivididas em: accountability e 

assessment. A avaliação focada no accountabilit mede a capacidade da 

instituição em dar respostas ao que lhe é cobrado, isto é, prestar contas do 

investimento que recebeu, como o usou e quais resultados gerou a partir deles. 

Trata-se de um enfoque mais quantitativo e que influencia a perspectiva 

gerencialista nas instituições ao estabelecer uma escala classificatória. Não é 

essencialmente educativa, mas usada como instrumento gerador de eficiência 

para os governos à medida que tal avaliação impacta no modo como os 

recursos serão partilhados. Por sua vez, a avaliação de enfoque político que 

tem como central a questão da assessment voltam-se a aferir o 

desenvolvimento de indivíduos e grupos da instituição, mas não se orienta 

prioritariamente para melhoria institucional e sim para sua hierarquização e 

controle.  (DIAS SOBRINHO, 2003) 

Se pensarmos de maneira geral, o accountability e o assessment atuam 

na formação de uma cultura gerencial nas organizações voltada ao lucro e a 

critérios específicos de eficiência. 45 A ideia é que consistem em avaliações 

técnicas e por isso imparciais e inquestionáveis e que, sendo assim, 

correspondem a realidade das instituições. Dias Sobrinho (2003) a partir de 

uma reflexão sobre o pensamento de Marilena Chauí, revela que essa 

concepção de avaliação acaba transformando as instituições em organizações 

gerenciais competitivas, pois diferente das instituições que por natureza têm na 

sociedade sua base de princípios normativos e valorativos, as organizações 

são instrumentais e balizadas pela relação meios-fins específicos, almejando 

sempre vencer as competições com seus “iguais”, sem tecer no entanto uma 

reflexão crítica  sobre sua própria função. 

Nesse tipo de avaliação, são geralmente separadas partes específicas 

das instituições para que sejam avaliadas. Dias Sobrinho (2003) comenta que 

                                                           
45 Esse tema será discutido de forma mais aprofundada mais adiante. 
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há toda uma crença na ideia de que é possível entender a realidade de forma 

fragmentada, como se uma parte explicasse o todo da instituição. Ao mesmo 

tempo, avaliações desse tipo supõe que podem apreender essa parte da 

realidade sem “contaminá-la” pelos valores, atuando assim de forma neutra e 

objetiva. Para tanto, são tecidas comparações entre um modelo X, tido como 

ideal, e os dados encontrados na pesquisa. No campo educacional, os exames 

gerais que visam medir nível de aprendizado dos alunos são exemplo de 

instrumentos da avaliação tecnoburocrática, os quais o autor considera 

insuficientes e reducionistas, pois se servem ao governo como forma de 

controle e classificação das instituições não demonstra verdadeiramente o nível 

de aprendizado do alunado.  

As avaliações que possuem o enfoque pedagógico/educativo, conforme 

classifica Dias Sobrinho (2003) baseiam-se mais na experiência e socialização 

do que nos instrumentos técnicos, priorizando aspectos qualitativos aos 

quantitativos.  Geralmente combinam instrumentos de avaliação externa e 

auto-avaliação. Tem perfil mais participativo, pois envolve agentes internos e 

representantes da comunidade externa. É mais voltada à melhoria educacional 

refletindo sobre questões específicas relativas ao currículo e aos processos de 

ensino aprendizagem de maneira geral, tendo, dessa forma, um perfil 

formativo. Trata a aprendizagem como algo não redutível a seus elementos 

visíveis, sem vinculação direta com a aprendizagem de conteúdos que podem 

ser verificados num exame geral e que necessita de conhecimentos que estão 

além dos de formação técnica profissional, como os de justiça social, 

democracia, liberdade, dentre outros. A avaliação da docência também seria 

tida como uma forma de melhorar o ensino e não como meio de classificação.  

 

4.1.2 Ponderações metodológicas para uma avaliação institucional 

 

O livro “Direita para o social e esquerda para o capital: intelectuais da 

nova pedagogia da hegemonia no Brasil”, organizado por Neves (2010), de 
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maneira bem geral, trata da atuação instrumental dos intelectuais na sociedade 

atual. Mostra historicamente quais os fatores que geraram a chamada 

“pedagogia da hegemonia” em meio ao capitalismo moderno. Durante a Guerra 

Fria se usou dos intelectuais para se propagar a vida norte-americana como 

modelo de vida perfeita. Foi o período do desenvolvimento da chamada 

“Terceira Via”, uma espécie de suposta alternativa aos regimes radicais de 

Direita e esquerda, propondo por um lado uma política econômica 

conservadora e por outro uma política social tida como progressista. Nesse 

momento, formam-se na América Latina e no Brasil instituições orientadoras 

das políticas públicas e do próprio serviço público com uma acepção 

desenvolvimentista e anticomunista. Formou-se uma nova subjetividade 

coletiva responsável pela formação de uma “direita para o social” e uma 

“esquerda para o capital”, (tese central defendida pelo livro em pauta) que é a 

própria definição do projeto socialdemocrata da chamada Terceira Via.  

Para mostrar como esse projeto vem se colocando no Brasil, os autores 

analisam duas destacadas instituições de formação de quadros de intelectuais 

do setor público e do setor privado: a Fundação Getúlio Vargas- a FGV e o 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas- o IBASE.  A ideia é 

explicitar como essas duas instituições vêm atuando em meio a suas atividades 

de formadores políticos e educacionais a partir dos pressupostos pedagogia da 

hegemonia46, reafirmando os preceitos econômicos, políticos e sociais da 

Terceira Via.  

Pode-se afirmar que o objetivo traçado implicou em encontrar nessas 

instituições que atuam na educação política, elementos da nova pedagogia da 

hegemonia, que se traduziram na ideia de uma Direita para o Social, no caso 

da FGV, e de uma Esquerda para o Capital, em relação ao IBASE. Dentre do 

estudo realizado, chamo atenção para os procedimentos metodológicos 

utilizados pelos autores ao construírem suas análises. Os passos adotados 

foram imprescindíveis para corroborar toda a teoria discutida no livro. E, 

embora em nenhum momento tenha se falado em avaliação institucional, no 

                                                           
46 Para uma discussão mais aprofundada sobre essa temática, ver: NEVES, L. M. W. (Org). A 
Nova Pedagogia da Hegemonia: estratégias do capital para educar o consenso. São Paulo, 
S.P: Xamã, 2005. 
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sentido propriamente dito, o estudo em questão oferece pistas importantes 

para o desenvolvimento de uma metodologia para avaliar as instituições.  

O exame da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas seguiram as mesmas diretrizes metodológicas. 

Começa-se explicando em que consiste a instituição analisada. Para isso faz-

se uma densa historização do objeto em análise, revelando inicialmente os 

motivos declarados de seu surgimento e quais suas características primeiras. 

Detalham-se todas as principais atividades desempenhadas por cada uma das 

instituições, mostrando quando começaram a ser desempenhadas, sua 

natureza, e como foram se modificando, ou não, ao longo dos anos.  

Nesse sentido, por exemplo, a FGV sempre se mostrou como um 

instrumento da Direita para o Social, como um intelectual da hegemonia 

capitalista, oferendo uma formação nos moldes fordistas e taylorista, e foi, com 

o tempo, intensificando e ampliando seu raio de atuação por intermédio dos 

cursos oferecidos, das pesquisas realizadas, das consultorias que prestou ao 

setor público e ao privado, e etc. Já o IBASE surgiu como propagador de uma 

nova ideologia política, como um intelectual crítico da realidade brasileira e 

mundial, colaborando com grupos e partidos políticos, mostrando alternativas 

ao modelo vigente, constituindo-se como instrumento de democratização do 

país. Todavia, seus objetivos foram mudando e se adequando às exigências 

políticas do capitalismo neoliberal, voltando-se para a prestação de serviços 

sociais aos ditos excluídos, numa perspectiva de substituição do confronto pela 

colaboração, o que é típico da intitulada Terceira Via. 

Ainda em relação a essa dimensão histórica da perspectiva 

metodológica utilizada no livro, vale ressaltar que cuidadosamente, os autores 

vão tentar encontrar o momento em que a temática do Terceiro Setor adentrou 

as instituições estudadas, tentando explicar suas possíveis razões. Ou seja, 

procuram no objeto estudado qualquer sinal que demostre relação com a teoria 

defendida. Como exemplo disso, pode-se citar a forma como foi analisado na 

FGV a criação do Centro de Estudos do Terceiro Setor, extremamente 

influenciado por instituições internacionais, especialmente as universidades 
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norte-americanas, que fortaleceu no Brasil a ideia de “direita para o social”. Foi 

analisada a proposta pedagógica de um dos cursos ofertados pela Cets (o de 

especialização em Administração para Organizações do Terceiro Setor) e 

concluiu-se que serve para instrumentalizar política e tecnicamente 

profissionais para atuar nas organizações da sociedade civil e no aparelho 

estatal, de modo que esse instituto ocupou papel decisivo na afirmação da 

nova pedagogia da hegemonia, legitimando academicamente as ideias e 

práticas da Terceira Via. 

Ao mesmo tempo em que realiza toda essa historização das instituições, 

os autores vão detalhando cada uma das atividades realizadas por elas, no 

memento de autoria do livro. Sempre utilizando de documentos publicados 

pelas próprias instituições e/ou por colaboradores diretos delas, ressaltam 

como por intermédio de cada ação feita, de cada curso lançado, ou grupo de 

pesquisa consolidado, há sempre uma relação estreita desses intelectuais 

orgânicos com o projeto político do capitalismo hegemônico. Atentam-se, 

também, em captar através de números a produção dessas instituições, 

mostrando, por exemplo, a evolução do número de alunos formandos dos 

cursos de mestrado e doutorado em Administração Pública da FGV. Logo, a 

pesquisa se muniu de um arsenal de dados quantitativos publicados pelas 

instituições analisadas e usou essas informações sempre que necessário como 

mecanismo de corroboração das ideias defendidas. 

Em tudo que foi descrito sobre a FGV e sobre o IBASE, os autores 

sempre procuraram relacionar com a tese central defendida no livro. É por isso 

que ao ressaltar as parcerias das instituições em questão com organismos 

internacionais ou mesmo nacionais (como é o caso da relação entre o IBASE e 

a Igreja Católica), há uma preocupação em apontar qual a natureza dessas 

parcerias, e a quem ou a que isso vem a servir, quais os preceitos ideológicos 

que são transmitidos via essas parcerias. 

Embora os autores não tenham realizado estritamente uma avaliação 

institucional, como já assinalado, o caminho metodológico seguido pode ser 

adaptado parcialmente a uma avaliação institucional.   
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 Secchi (2003), embora não fale em avaliação institucional, mas em 

análise, refere-se constantemente a capacidade que as instituições têm em 

alterar, de modo positivo ou negativo, os rumos de uma política pública. Não se 

referindo a nenhuma instituição em particular ele destaca, por exemplo, a 

importância de análises de correlação, a fim de que o pesquisador possa 

verificar a influência de uma variável em relação ao objeto estudado. Diz ser 

preciso, nesses casos, existir uma adequação dos meios aos fins da pesquisa 

avaliativa e que o “analista” de políticas públicas deve levar isso em 

consideração ao escolher o modo como vai observar uma instituição, algo que 

geralmente possui caráter multifacetado. Pensando numa análise comparativa 

entre as instituições, assevera ser importante atentar-se para a diferença entre 

instituições formais e informais, destacando ainda a importância de perceber a 

questão da cultura política, pois há uma relação de dependência entre cultura 

política e comportamento político institucional. 

Outra importante gama de trabalhos a serem considerados por oferecer 

bons caminhos metodológicos para o desenvolvimento de uma avaliação 

institucional são os escritos de Dias Sobrinho (1996; 1998; 2003). Embora o 

autor escreva voltado à avaliação de instituições educacionais, especialmente 

os centros de ensino superior, ele aponta para questões essenciais a avaliação 

de qualquer aparato institucional. 

 Dias Sobrinho (2003) discute alguns caminhos metodológicos para 

avaliação institucional sugeridos por organismos internacionais. O Conselho de 

Universidades Europeias, por exemplo, aponta como passos a serem seguidos: 

fazer descrição da instituição e do contexto no qual se insere; relatar quais os 

objetivos e as metas; expor quais os recursos com os quais conta, estrutura e 

práticas; demostrar os resultados alcançados; apresentar a percepção da 

comunidade da instituição e, por fim, tecer ponderações a respeito dos pontos 

fortes e fracos encontrados relacionando assim as metas propostas e os 

resultados efetivamente alcançados. Nota-se que seria, então, uma atividade 

mais ligada à avaliação de resultados alcançados e metas traçadas, 

incorporando uma forma de aferição de satisfação de envolvidos. 
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No texto “Avaliação Institucional: marcos teóricos e políticos”, de 1996, 

Dias Sobrinho enfatiza que as maiores dificuldades à realização de uma 

avaliação institucional são de caráter político, pois estão situadas no campo 

das vontades, das ideias, das sensibilidades. Argumenta que se tenta difundir a 

possibilidade e necessidade de uma avaliação despolitizada, neutra, quando na 

realidade as avaliações sempre acontecem em meio a valores, pois desde o 

momento em que o pesquisador ou um órgão destina-se a investigar algo, já 

existe aí valoração em relação ao objeto da avaliação, seja numa perspectiva 

de afirmação ou de negação.  

As avaliações se produzem em determinadas situações concretas a 
partir de condições objetivas, num quadro de valores relativamente 
estruturados que lhe dão justificativas e os esquemas conceituais de 
coerência. Reciprocamente, as avaliações operam como instrumentos 
quase científicos quase técnicos, sempre sociais e éticos de 
consolidação e de denegação de valores. (DIAS SOBRINHO, 1996, p. 
16) 

 

Toda avaliação produz efeitos que de pouco ou muita intensidade são 

importantes para sociedade. Assim, nenhuma avaliação jamais poderia ser 

neutra, ainda que baseada em instrumentos considerados apenas técnicos e 

objetivos. No mesmo sentido, nenhuma avaliação pode produzir certezas, pois 

nenhuma pesquisa científica é capaz de fazer isso. (DIAS SOBRINHO, 2003) 

Dias Sobrinho (1996; 2003), alerta que devem ser observadas 

cuidadosamente pelo avaliador as múltiplas dimensões de uma instituição, os 

interesses geralmente conflitantes de seus grupos internos, sua história, suas 

condições estruturais e circunstanciais, algo que tende a escapar às avaliações 

meramente quantitativistas, que se apresentam de caráter exclusivamente 

técnico, neutro e despolitizado, mas que atuam politicamente como criadores 

de escalas hierarquizantes entre as organizações, não as ajudando a melhorar 

e sendo, portanto, insuficientes. 

 Como procedimento metodológico, o primeiro e fundamental passo é 

fazer uma descrição objetiva minuciosa da instituição. Essa fase detalhista é 

extremamente importante, embora não deva ser considerada como passo 
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único, mesmo porque até as informações que consideramos objetivas são um 

processo de escolha, seleção e interpretação. 

Não basta, portanto, apenas conhecer a estrutura aparente e enumerar 
os produtos de uma instituição. Expressões numéricas de volumes, 
grandezas, quantidade só concernem a qualidades quando estiver bem 
explícito seu sistema de referências, em que normas, critérios, 
objetivos, metodologia e usos sejam noções produzidas pública e 
socialmente em processos da comunidade acadêmica. (DIAS 
SOBRINHO, 1996, P. 17)  

 

 Dias Sobrinho (1996; 1998) enumera alguns postulados conceituais e 

metodológicos para realização de uma avaliação institucional: 

a) é preciso considerar a instituição como um todo, avaliando-a em toda 

sua complexidade, e não toma-la a partir de seus componentes 

isoladamente. Uma instituição se realiza institucionalmente pela prática 

concreta de seus agentes enquanto organização; 

b) é necessário avaliar a globalidade, embora se deva olhar os aspectos 

parciais, eles só servem enquanto significação do todo, captando a 

multidimensionalidade da realidade. A avaliação deve procurar 

compreender toda a instituição “[...] em sua multidimensionalidade, 

evitando sempre que possível as visões pontuais e fragmentadas.” 

(DIAS SOBRINHO, 1998, p. 2) 

c) embora a avaliação institucional seja feita em etapas, sua força maior 

está no conjunto articulado dessas etapas. De modo que, mesmo que 

seja cabível começar a avaliação por um levantamento de dados 

objetivos detalhados, a avaliação quantitativa deve ser revertida em 

qualitativa ao longo da pesquisa, o que é mais adequado às instituições 

sociais.  

d) a avaliação é um processo pedagógico permanente que não pode 

acabar quando se findam os relatórios avaliativos. É um processo 

formativo que deve visar conhecer a instituição para melhorá-la.  

Em outras palavras, a avaliação busca conhecer não para execrar o 
passado, punir o presente e condenar o futuro, mas, para compreender 
as dificuldades e equívocos e potenciar as condições de construir com 
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melhor qualidade os agentes, as instituições e os contextos. (DIAS 
SOBRINHO, 1996, p. 23) 

 

Dias Sobrinho (1996) aponta ainda para alguns riscos a serem evitados 

numa avaliação institucional. O primeiro deles é o fato das instituições 

estudadas deixarem escapar a titularidade da avaliação, ou seja, não se 

apropriarem do modelo de avaliação que lhe foi posta, pois é comum agências 

externas imporem seu modelo seguindo critérios completamente estranhos à 

instituição. O segundo risco consiste na possibilidade de cair numa “avaliação 

laudatória”, onde se faz muitos elogios à instituição e se omite suas 

características negativas. O terceiro, faz menção ao fato da pesquisa 

desmerecer aspectos importantes, mas supervalorizar os secundários, 

atribuindo valores diferentes a uma mesma realidade. O quarto risco 

vislumbrado é o de o pesquisador comparar realidades institucionais diferentes, 

pois para o autor cada instituição é única e só pode ser comparada consigo 

mesma. A dica é que se utilize de uma comparação temporal, que repense a 

história da organização observada. Por fim, o quinto e último risco é o conselho 

de que a avaliação não deve servir apenas à administração.  

A partir de síntese de parte da literatura, feita por Bielschowski (1996), 

que realizou uma avaliação educacional da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, também é possível extrair alguns direcionamentos metodológicos para 

uma avaliação institucional, que possa ajudar na avaliação da ENAP. Ele 

afirma que ao mesmo tempo em que é preciso que se avaliem valores, é 

igualmente imprescindível que seja feita uma coleta sistemática de 

informações, inclusive estatísticas, se for necessário para formulação do 

julgamento da instituição pelo avaliador.  

Para o autor, são vários os enfoques que podem ser assumidos numa 

avaliação e, buscando esta responder às indagações feitas por três grupos de 

interessados (os que internamente têm poder de decisão sobre a instituição; os 

que estão fora, mas influem diretamente ou não na formulação de políticas 

relacionadas a ela; e os que fazem parte do cotidiano da instituição) cada 

pesquisa avaliativa priorizará aquela abordagem capaz de oferecer as 



129 

  
 

melhores respostas às preocupações dos interessados. Cada grupo de 

interessados formula perguntas específicas para as quais é necessária uma 

metodologia adequada para gerar as formações almejadas. O maior objetivo da 

avaliação seria responder a todos esses interesses. Como chama a atenção 

Bielschowski (1996)  

Conhecida como abordagem responsiva ela leva em consideração toda 
e qualquer indagação que se apresente ao longo do processo 
avaliativo, detectando ou criando, para cada uma, os procedimentos 
metodológicos mais pertinentes. (BIELSCHOWSKI, 1996, p. 31). 

 

 Bielschowski (1996) defende a realização de uma meta-avaliação 

institucional, que possua uma visão permanentemente crítica do próprio 

processo avaliativo. Isso porque, segundo ele, temos instituições cada vez 

mais dinâmicas, mas métodos de avaliação que não acompanham esse ritmo, 

o que se deve não a produção de conhecimento na área, mas devido à prática 

avaliativa não caminhar junto das proposições teórico-metodológicas sobre a 

temática. Sendo assim, muitas avaliações terminam sendo pseudo-avaliações, 

dada a fragilidade e superficialidade, ou são quase-avaliações, pesquisas nem 

sempre úteis aos propósitos avaliativos. A existência de uma verdadeira 

avaliação estaria condicionada a um julgamento adequado de questões de 

diversos tipos, unindo as dimensões políticas, filosóficas, sociais, técnico-

científicas, dentre outras, e considerando suas variadas implicações. 

Mas quais os critérios que devem nortear uma verdadeira avaliação? De 

acordo com a visão de uma comissão interdisciplinar, de 1981 (a Joint 

Commitee on Standards for Educational Evaluation), Bielschowski (1996) 

agrupou quatro grandes categorias: a utilidade, a viabilidade, a exatidão e a 

ética. Uma avaliação deve ser útil a todos os envolvidos; sua execução deve 

ser viável em relação ao tempo, espaço condições políticas, administrativas, 

acadêmicas, dentre outros; deve possuir exatidão em relação aos instrumentos 

metodológicos utilizados, as informações obtidas; e, por fim, uma avaliação 

deve ser ética, justa e justificada com transparência e respeito para os que dela 

participam. 
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Ao analisar a Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ, 

Bielschowski (1996) seguiu alguns passos metodológicos.  Inicialmente, ele 

afirma que é preciso selecionar os temas que preocupam os avaliadores.  

Depois, a partir desses temas, devem ser levantadas as questões a serem 

respondidas. Num terceiro momento, é preciso que sejam selecionados os 

indicadores capazes de responder aos questionamentos levantados. A quarta 

etapa seria a de coleta de informações, buscando encontrar as evidências 

apontadas pelos indicadores. A próxima fase consistiria na sistematização das 

informações obtidas. Na sexta etapa, seriam interpretados os resultados 

encontrados, formulando-se os juízos de valor sobre a instituição e sugerindo 

os pontos que merecem correção. Por último, é necessário que sejam 

divulgados os resultados da avaliação, ou seja, as respostas aos 

questionamentos feitos no início do processo.   

 A partir das perspectivas de avaliação institucional discutidas ao longo 

do texto, pode-se ressaltar que a descrição minuciosa da instituição avaliada é 

um passo essencial. Essa descrição pode e deve ser exercida de maneira 

“qualitativa” e “quantitativa”. As ferramentas estatísticas tendem a ser 

extremamente úteis no processo avaliativo. Todavia, é preciso que o avaliador 

dê um passo na frente, que não fique restrito apenas a essa fase, e que 

mesmo em relação aos dados numéricos obtidos, desenvolva todo um exame 

qualitativo da situação, percebendo características subjetivas que permeiam 

toda e qualquer instituição. É preciso, por exemplo, que se esteja atento aos 

valores institucionais, ao corpo de funcionários e as relações entre eles. A 

coleta de informações sobre a instituição avaliada deve receber atenção 

especial para que haja um casamento perfeito entre os questionamentos 

suscitados pela avaliação, a seleção das informações e a construção dos 

indicadores que servirão como respostas as questões da avaliação. 

 Também se pôde concluir que para que a avaliação institucional ligue-se 

a um processo de mudança política, social e, especialmente, institucional é 

imprescindível que os resultados da pesquisa avaliativa sejam discutidos e 

expostos, apontando sempre os aspectos de entrave ao desenvolvimento 

organizacional e, ainda, propondo mudanças. Uma verdadeira avaliação 
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institucional é marcada por uma análise consistente e por uma perspectiva 

totalizante da organização, percebendo seus mais variados aspectos como 

faces de um mesmo corpo. O estudo das partes deve servir como elemento de 

compreensão da instituição como um todo. 

Segundo Dias Sobrinho (2003)  

Uma avaliação é viciada e produz efeitos perversos quando, por 
exemplo, atribui pesos e valores distorcidos: supervalorização de 
aspectos objetivamente menores nos quais a instituição se sobressai e 
desqualificação de outros de grande importância, nos quais ele não 
obtém êxito. O próprio processo de avaliação pode ser desqualificado 
ou, pelo contrário, totalmente validado, independentemente de sua 
qualidade intrínseca; no primeiro caso, são produzidos juízos que 
mostram a fragilidade da instituição e, no segundo, se 
convenientemente for favorável a ela. Para assegurar a legitimidade do 
processo é necessário que as pessoas que se dedicam à avaliação 
tenham respeitabilidade, tanto pela sua independência ética e política, 
quanto pela sua competência técnica e sua ampla visão dos papéis da 
educação superior. Se a avaliação não é um empreendimento a serviço 
da administração, também não pode ser um processo diletante, 
voluntarista e descomprometido em relação ao projeto da instituição. 
(DIAS SOBRINHO, 2003, p. 134). 

 

Fica evidente a necessidade do avaliador ter em mente que uma 

avaliação institucional jamais será algo meramente técnico, ainda que se 

propusesse a tal. Toda avaliação é inerentemente política. Avaliar implica em 

atribuir um juízo de valor, mas a questão é como esse julgamento vai ser tecido 

e quais os critérios que vão norteá-lo. É isso que delineará a diferença entre 

uma pesquisa avaliativa e uma opinião sem fundamentos teórico-

metodológicos. O avaliador deve ter muito cuidado com o direcionamento que 

ele dá a avaliação, de forma que não minimize ações importantes que a 

instituição trace e supervalorize ações menores, guiando-se pelos juízos que 

formulou sobre a mesma. O avaliador deve ter integridade ética e competência 

técnica suficiente para conseguir ponderar todos os fatos que encontra.  

Entende-se que avaliar uma instituição implica em observá-la como um 

todo e não através de um ou mais de seus aspectos integrantes. Essa 

avaliação precisa contar com uma descrição detalhada dos aspectos centrais 

da instituição em foco, partindo-se daquilo que lhe é basilar, seus objetivos e 



132 

  
 

metas, analisando também suas condições administrativas, materiais e seus 

recursos humanos. A avaliação da ENAP, conta com esses pressupostos. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

 

Sobretudo na área dos estudos organizacionais desenvolveu-se uma 

literatura sobre avaliação das instituições por intermédio da mensuração da 

“capacidade institucional”, algo que como destaca Sagi (2009) pode ser visto 

na prática através das avaliações desenvolvidas por Organismos de 

desenvolvimento mundial, a exemplo do Banco Mundial, O Fundo das Nações 

Unidas para a Infância- UNICEF, Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento- PNUD.  

A capacidade de uma instituição estaria ligada a habilidade de definir 

objetivos e alcançá-los, desempenhar funções, resolver problemas. 

Capacidade de escolher fins para perseguir. Refere-se ao funcionamento das 

regras do jogo adequadas para alcance dos objetivos traçados, realizar tarefas 

e ajustar-se a novos desafios. Ao aferir a capacidade institucional seria 

possível a análise das habilidades de uma instituição. (SAGI, 2009) 

Rodrigues (2014) pondera que capacidade institucional significa a 

competência de um determinado órgão em gerir os recursos humanos e 

materiais para executar de forma adequada e exitosa um dado programa ou 

projeto.  Supõe a avaliação de três níveis: programação e organização; 

execução das atividades programadas e; capacidade de controle interno e 

externo (se há procedimentos para o controle interno e se respondem aos 

controles externos corretamente). 

Para Souto et al. (2012) avaliar a capacidade institucional é mais do que 

verificar se ações foram ou não implementadas. Trata-se de verificar os 

recursos disponíveis para a instituição e sua capacidade em mobilizá-los para a 

concretização de seus objetivos, gerando uma consciência institucional sobre 

as fragilidades e suas possíveis formas de superação. Assim, “Capacidade 
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institucional é a habilidade de identificar, criar e utilizar, eficientemente, 

recursos para estabelecer e atingir os objetivos institucionais.” (SOUTO, et. al, 

2012, p. 5) 

 Para Apable Partners Program (cap); Usaid (2015), a capacidade 

institucional se relaciona com a capacidade de uma instituição de manter-se 

forte e sustentável ao longo do tempo (o que pode ser visto através de sua 

estrutura organizacional e a implementação de estratégias de longo prazo); 

com o estabelecimento de sistemas administrativos e de gestão de programas 

eficaz; e com competências técnicas (boas práticas, pessoal adequado). 

Avaliar capacidade implica necessariamente em medir forças e fraquezas da 

instituição. 

 Sagi (2009) detalha que para entender a situação em que as instituições 

se encontram seria necessário averiguar: como estão organizadas, como está 

capacitada, as ligações e redes dentro da instituição e dela para com as outras, 

os processos decisórios, sua estrutura administrativa e a relação estabelecida 

com a sociedade, seus recursos humanos e financeiros.  

Sagi (2009) e Forss e Venson (2002), afirmam que a capacidade 

institucional se materializa em três níveis: o individual, o organizacional e o 

sistêmico. Em relação ao aspecto individual devem ser analisados fatores 

como a motivação (que envolve acima de tudo aspectos pessoais), habilidades 

e desempenho, incentivos financeiros e não-financeiros e sua correspondência 

com a responsabilidade que possuem os indivíduos frente à organização. O 

problema levantado é que muitos dos fatores que impulsionam o 

desenvolvimento pessoal têm a ver com aspectos que estão relacionados com 

a capacidade (desempenho) de níveis superiores- má gerência institucional, ou 

mesmo com o baixo número de pessoa ou escassez de recursos financeiros.  

Em relação à organização é preciso analisar o que a motiva e quais as 

estruturas de incentivo. É preciso se perguntar: os objetivos são claros e 

compatíveis? A organização tem recursos financeiros e humanos e práticas 

administrativas suficientes para colocar em prática tais objetivos? Tem 

capacidade administrativa para desempenhar as novas funções?  
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A dimensão sistêmica corresponde ao contexto no qual está inserida a 

organização. Nesse caso, seria importante avaliar se a instituição possui e em 

que nível uma rede de cooperação (arranjos institucionais), qual seu papel no 

conjunto das ações governamentais e como ela se relaciona com o governo. 

Seria importante entender a situação política geral na qual a instituição está 

inserida.  

Sagi (2009), aplicando a sua pesquisa, enumera alguns pontos centrais 

para investigação da capacidade institucional a partir das dimensões 

apresentadas. Por hora, é importante dizer que parte dessas questões foram 

utilizadas no desenvolvimento da metodologia da avaliação da ENAP. 

 

QUADRO 02. Síntese das variáveis de análise da capacidade 

institucional 

Contexto Organização Indivíduos 

 Quantidade das 

organizações  

 Tipologias 

 Função básica no 

desenvolvimento 

do turismo no 

Estado 

 Relacionamento 

com a gestão 

pública 

 Princípios e 

cultura 

organizacional  

 Estrutura 

administrativa 

 Estrutura física 

 Recursos 

humanos 

 Práticas e 

processos 

administrativos 

 Capacitação para 

desenvolvimento 

de tarefas 

 Motivação e 

funções 

 Percepções 

sobre a 

instituição 

Fonte: SAGI (2009) 

 

Como procedimento metodológico para mensurar a capacidade 

institucional, Souto et al. (2012) afirmam que o avaliador deve concentrar-se 
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nos recursos que possui a instituição e na sua capacidade de mobilizá-lo para 

alcançar os objetivos traçados. Tais recursos podem ser humanos e materiais 

(são os tangíveis, e englobam desde pessoas, a equipamentos e recursos 

financeiros); técnicos (conhecimentos e habilidades para utilização dos 

recursos humanos/materiais); organizacionais (normas, regras e procedimentos 

que orientam a utilização dos recursos humanos, materiais e técnicos); e 

simbólicos (não tangíveis, são as crenças e os valores que permeiam os 

agentes dentro da organização).  

O marco para fazer uma avaliação da capacidade institucional, para os 

autores, deve ser o próprio plano da instituição, porque se mede a capacidade 

de concretizar aquilo ao que se propôs. A dimensão a ser investigada deve ser 

os quatro tipos de recurso (materiais e pessoais, técnicos, organizacionais, 

simbólicos).  

 Souto et al. (2012) sugerem o uso combinado da autoavaliação (a 

própria instituição avaliando sua capacidade. A partir de evidências empíricas 

os integrantes da instituição vão expor as suas opiniões em relação ao 

desempenho da instituição, em relação a forma como tem utilizado de seus 

recursos, dentre outros aspectos), com a coavaliação, quando uma instituição 

avalia as outras instituições com as quais se relaciona, ao mesmo tempo em 

que é avaliada por elas, se apropriando das avaliações feitas sobre ela. 

 Sobre a autoavaliação na capacidade institucional, Apable Partners 

Program (cap); Usaid (2015), afirmam que é importante que o avaliador 

provoque os integrantes da instituição a refletir sobre quais serviços a 

instituição poderia fazer? Sobre o motivo de não fazer? Como avalia o 

desempenho da instituição? Em que poderia melhorar? É central que os 

agentes da instituição reflitam e respondam sobre “Onde está a instituição no 

momento? Onde pretende-se chegar? Deve-se oferecer novos serviços? 

Adentrar em novas áreas? 

 Os autores elaboraram uma série de questionamentos a serem feitos 

numa autoavaliação, identificando possíveis respostas a cada um deles e 
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motivos pelos quais se chegou a tal resultado. O quadro abaixo sintetiza esse 

esquema avaliativo.  

 

QUADRO 03. Direcionamentos para autoavaliação 

Questões Respostas Causas possíveis 

-O que foi 

implementado? O 

que não foi? 

Existiram 

desvios? Quais 

foram? 

-Quais foram as 

dificuldades 

encontradas? Por 

que encontramos 

essas 

dificuldades? 

- a instituição conseguiu 

realizar sem problemas 

aquilo a que se propõe  

- a instituição possui 

bom recurso 

organizacional, pois 

almeja objetivos 

compatíveis com os 

recursos que possui. 

- se a instituição possui 

tamanha capacidade 

institucional poderia ser 

capazes de traçar 

desafios mais 

complexos.  

 

- a instituição não 

conseguiu implementar 

completamente os planos 

traçados 

- não houve boa 

organização 

- o desafio não foi bem 

escolhido se 

comparado aos 

recursos que a 

instituição possui 

- fatores externos 

atrapalharam  
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A instituição é 

capaz de levar 

adiante novos 

planos de ação e 

dar continuidade 

aos planos em 

curso? 

- sim, é capaz 

  

- boa capacidade 

institucional 

- sim, mas sob algumas 

 condições 

 

- a instituição tem 

precariedades 

 

- não é possível prosseguir. 

 

- há paralisia, 

resistência à mudança. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Souto et al. (2012). 

 É preciso atentar-se para o fato de que as respostas e suas causas 

possíveis podem ser interpretadas de várias maneiras. Cabe ao avaliador fazer 

ilações com base em como os atores da instituição a avaliam e nos demais 

materiais que foram coletados na pesquisa.  

Souto et al. (2012), também sugerem mecanismos de categorização das 

respostas. Como exemplo eles citam a concatenação dos seguintes dados: 

total de planos planos concluídos planos em andamento dentro do prazo 

planos em andamento com dificuldades planos iniciados e parados planos 

não iniciados.  

O quadro acima foi abordado com a intenção de que alguns dos pontos 

ressaltados possam servir para avaliação da ENAP, pois ainda que esse 

trabalho não se proponha a estudar a autoavaliação institucional, de forma 

detalhada e sistematizada, a observação de alguns de seus aspectos, comporá 

esta pesquisa avaliativa. 
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4.3 AVALIAÇÃO GERENCIALISTA DAS INSTITUIÇÕES 

 

Há basicamente três correntes que convergem para pensar a avaliação 

institucional: a própria avaliação institucional, que como vimos está voltada 

especificamente para estudo das Universidades e instituições de caráter 

educacional, refletindo sobre aspectos muito próprios dessa realidade; a 

avaliação da capacidade institucional, típica dos estudos organizacionais, e a 

avaliação de cunho gerencialista, que faz uma espécie de aplicação do 

neoliberalismo ao estudo avaliativo.  

A perspectiva gerencialista não é necessariamente uma tipologia 

avaliativa, mas uma forma específica de pensar e direcionar a avaliação para 

fins específicos. Uma de suas aplicações pode ser encontrada tanto dentro das 

avaliações das instituições de caráter educativo, quanto no que se 

convencionou chamar de avaliação da capacidade institucional.  

Na avaliação de políticas públicas é comum pensar a avaliação 

enquanto uma pesquisa. Na perspectiva gerencialista a avaliação aproxima-se 

muito mais de uma auditoria que pensa o Estado como uma empresa que deve 

dar lucro. Algo muito típico dos preceitos da “Nova Gestão Pública”, 

orientadores da reforma do Estado brasileiro. É nesse contexto que surge 

preocupação em avaliar constantemente o desempenho administrativo e a 

eficiência (leia-se especialmente funcionário e finanças).  

Souza (2014) enumera diversas características presentes no discurso da 

Nova Gestão Pública que estão profundamente em sintonia com os da 

avaliação gerencialista: aumento da performance estatal; instituição de um 

governo lucrativo, descentralização institucional, Constrangimentos legais do 

orçamento, defesa do planejamento estratégico e mudança de estilo de gestão, 

auditorias do desempenho, prestação de 

contas/responsabilização/accountability, defesa da competição no setor 

público, dentre outras.  
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Derlien (2001) percebe três funções básicas para a avaliação: a 

informação, a realocação e a legitimação. A primeira função é típica das 

avaliações anteriores aos anos 1990, quando se passou de um modelo de 

avaliação cujo objetivo central era a informação para um em que se busca 

primordialmente a realocação, o que se deve a institucionalização da avaliação 

enquanto ferramenta gerencial de governo.  

Nesse mesmo sentido, Stein (2003) assevera que  

A avaliação, ora centrada nas pessoas, ora nos processos 
institucionais, tornou-se um recurso adotado pelos administradores, 
principalmente, na segunda metade da década de 90, momento 
histórico marcado pela globalização da economia e por um projeto de 
governo ancorado nas bases do neoliberalismo a partir do governo 
Collor [...]. (STEIN, 2003, p. 32) 

 

Quando a ideologia neoliberal começou a ganhar terreno, difundindo-se, 

as teorias de avaliação, que entre os anos 1960 e 197047 vinha iniciando o 

desenvolvimento de uma postura antipositivista, começaram a centrar-se na 

mensuração dos resultados quantificáveis, tornando-se de interesse dos 

governos. Com a avaliação seria tanto possível medir a performance quanto, 

ao passo que isso acontece, estimular a competitividade interna e a lógica de 

mercado.  A avaliação vira instrumento essencial para o controle. (SOUZA, 

2014) 

Nos anos 1990, há na América Latina uma propagação das avaliações 

da gestão pública. Farias (2005) lembra que o argumento era o de que as 

gestões precisavam se modernizar a fim de que fosse feita uma “reforma” do 

Estado. Por muitas vezes a necessidade da avaliação de políticas públicas foi 

justificada utilizando-se do argumento de que ela era a última das etapas do 

ciclo das políticas e que, assim, seria uma forma de mensurar os resultados de 

todo o ciclo das políticas, de gerar elementos capazes de propiciar um 

aprimoramento das políticas implementadas e também como meio para 

prestação de contas e geração de accountability. Essa forma de pensar a 

                                                           
47 Farias (2005) afirma que nos anos 1960 nos EUA a avaliação era tida como instrumento para 
formuladores das políticas fazerem melhores planejamentos. 
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avaliação, que em alguma medida toca em seu sentido político enquanto forma 

de justificativa, prioriza seu papel como “instrumento gerencial”.  

Os avaliadores confundiram-se com os auditores, que são os 

diretamente responsáveis por aferir resultados. Isso porque as avaliações 

nesse contexto têm sempre questões de ordem quantitativa a responder, ou 

seja, que programas podem ser reduzidos ou extintos? Quais as 

consequências da privatização de determinadas atividades públicas? Como 

certo programa pode se reorganizar para gastar menos? (FARIAS, 2005) 

Assim, os mecanismos avaliativos nessa época foram utilizados 

sobretudo como instrumento da chamada reforma do Estado. Quando a 

avaliação foi institucionalizada, ela tornou-se, de acordo com o discurso 

reformista, ferramenta essencial para que o gasto público fosse melhor 

direcionado e controlado. Acreditava-se que a partir de então as decisões 

sobre as políticas iriam tornar-se mais racionais ao mesmo tempo em que 

seriam legitimadas 

As avaliações imbuíram-se dos da essência reformista, atuando, 

formalmente, como meio para gerar redução dos gastos públicos (o que 

implicaria em melhoria da eficiência, da flexibilização dos governos, da 

capacidade da gestão pública em dar respostas à sociedade, aumento da 

transparência e da responsabilização dos gestores. Tudo isso teria como 

central aperfeiçoar a prestação de serviços e bens aos cidadãos-

consumidores); e ajudaria a decidir quais instituições e políticas públicas eram 

estritamente "necessárias" e quais poderiam ser entregues à empresa privada. 

Desse jeito, as avaliações seriam peças fundamentais para implantação das 

mudanças previstas pelas reformas, além de atuar na legitimação dessas 

ações, pois dava credibilidade aos processos de redução do tamanho dos 

governos. (FARIAS, 2005)  

A avaliação tem sido tratada pela ciência política convencional, como se 

fosse um mero instrumento administrativo, mas ela não é. A atividade avaliativa 

é sobretudo uma ação política, que tem intenções políticas prévias.  É ingênuo 

pensá-la apenas como instrumento que auxiliam os gestores públicos a tomar 
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melhores decisões, a formular melhores políticas.  Ela tem outros “usos” e as 

decisões nem sempre são tomadas com base em seus resultados. Na 

interpretação de Farias (2005) sobre Para Shulla e Cousins, 1997, além de 

possuir esse uso instrumental, que serve como base de apoio de decisões e 

meio para resolução de problemas, a avaliação também possui um uso 

conceitual, que diz respeito a sua função “educativa”, e um uso simbólico, dada 

pela sua perspectiva “política”. 

Farias (2005) sintetiza quatro tipos de usos para avaliação: a) 

instrumental; b) conceitual; c) como instrumento de persuasão; e, d) para o 

esclarecimento. O uso instrumental depende da qualidade da avaliação e da 

divulgação adequada de seus resultados e da factibilidade das suas 

recomendações. Ele acontece quando as implicações que podem ser geradas 

pelas descobertas feitas pela avaliação não são muito “perigosas”, quando as 

sugestões não são muito volumosas, podendo ser postas em prática 

tranquilamente pelos implementadores, quando a gestão do programa goza de 

certa estabilidade ou mesmo quando o programa está em crise e não se tem 

definido exatamente o que será feito.  

O uso conceitual acontece quando as descobertas da avaliação podem 

mudar a forma como os técnicos do programa percebem a natureza e o 

impacto do mesmo. Já o uso da avaliação como instrumento de persuasão, 

ocorre quando os envolvidos com a implementação do programa já tem em 

mente quais mudanças querem fazer, mas precisam mobilizar apoio para tal. O 

uso da avaliação para o esclarecimento acontece quando o conhecimento 

produzido pelas avaliações gera impactos sobre os profissionais, os 

formadores de opinião, sobre crenças, interferindo na agenda governamental. 

Nesse caso o uso das avaliações ultrapassa a esfera do programa avaliado.  

A partir de uma leitura de Weiss (1998), a autora mostra que ainda 

existe a possibilidade de uso de outros quatro elementos da avaliação, que não 

necessariamente são os seus resultados. São eles: a) uso das ideias e 

generalizações derivadas da avaliação: quando os formuladores e 

implementadores do programa utilizam de algumas ideias mais gerais 
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suscitadas pela avaliação; b) uso do fato da avaliação existir ou ter existido, 

pois as vezes o simples fato da avaliação ter sido feita já gera implicações, 

como a suposição de que há uma predisposição por parte dos envolvidos no 

programa em acatá-la, à disposição à responsabilização, etc.; c) utilização do 

foco do estudo: há uma tendência para que o público do programa dê atenção 

especial aos aspectos do programa que foram avaliados, de forma que 

aspectos importantes do programa podem ser negligenciados a medida que 

não foram foco da avaliação; d) utilização do desenho da pesquisa avaliativa: 

muitas vezes as categorias e metodologias utilizadas na avaliação além de 

influenciarem os gestores do programa, também atuam sobre outras esferas de 

governo. 

A avaliação institucional mais voltada à medição de centros educativos e 

a avaliação da capacidade das instituições não estão muito longe da 

perspectiva gerencialista de avaliação. Vimos anteriormente, alguns autores 

que tentam alargar a avaliação educacional, introduzindo critérios mais 

“subjetivos”. Todavia, a perspectiva originária da avaliação institucional surge 

igualmente atrelada as ideias de controle da Nova Gestão Pública.  Souza 

(2014) a partir de leitura de Lima, mostra que a: 

[...] educação contábil, envolve a obsessão pela eficácia e eficiência via 
discurso produtivista, tem a atenção concentrada no cálculo e 
mensuração dos resultados e padronização e também inclui a 
avaliação. E a avaliação, ressalta, é apresentada agora como uma 
técnica inovadora de gestão e de controle de qualidade e abarca o 
pessoal, os alunos, as instituições, os cursos etc. Mas esta avaliação, 
dirá posteriormente Lima (2011), está diretamente vinculada à “teoria 
da escolha pública” (aspas do original) com a defesa da competividade 
entre as Escolas. E os processos de avaliação são instrumentos 
privilegiados de regulação e também de meta-regulação de tipo 
mercantil. A meta-regulação, afirma, seria garantida pela avaliação da 
educação no espaço europeu e ligada à legitimação de financiamentos 
diferenciados e competitivos e situada na lógica dos mercados. Assim, 
diríamos, a avaliação passa ter, igualmente, a função ou papel de 
controle. (SOUZA, 2014, p. 26) 

 

A perspectiva gerencialista, como se sabe, está fortemente presente na 

cultura avaliativa contemporânea. A avaliação seria assim um mecanismo para 

aferir eficiência das instituições e políticas públicas, mostrando quais são no 

entendimento gerencialista, verdadeiramente indispensáveis. É essa mesma 
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concepção que circunda, inclusive, a criação da Escola Nacional de 

Administração Pública, responsável pelo treinamento e formação dos gestores 

governamentais, os mesmos que são responsáveis pela formulação, 

implementação e avaliação das políticas pública em nível federal.  

  No próximo capitulo consta a avaliação da ENAP. Nele, alguns aspectos 

metodológicos ressaltados nesta seção e na anterior foram retomados e 

direcionados para avaliação da instituição em foco, respeitando suas 

singularidades. 
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5. AVALIANDO A ENAP 

 

5.1 QUESTÕES E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA AVALIAÇÃO 

  

 O grande desafio desse estudo foi o de desenvolver uma metodologia 

que permitisse a avaliação de uma instituição pública enquanto um todo, isto é, 

sem percebê-la apenas por uma de suas ações, programas ou projetos, mas 

que, ao mesmo tempo, fosse exequível, frente à tamanha complexidade de 

uma organização que se dedica a múltiplas tarefas e possui tempo de 

funcionamento considerável. 

   É importante lembrar que esta pesquisa avalia a ENAP em relação a 

seus objetivos formais e escritos, a fim de que seja possível averiguar a 

existência de eficácia institucional, se ela possui os recursos de várias ordens 

necessários e se consegue mobilizá-los para alcance de suas finalidades 

centrais explicitadas. Para tanto, foram delimitados os fatores entendidos como 

benéficos e os prejudiciais a tal processo. 

 Acredita-se que os frutos produzidos pela avaliação podem servir para 

aperfeiçoar a ENAP, desde que sejam reconhecidos como racionalmente válido 

pela sua gestão e que exista vontade política para tal.  

 O conceito de avaliação que norteia este trabalho, com base 

principalmente em Weiss (1978) e em Aguilar; Ander-Egg (1994), é o que a 

descreve enquanto um mecanismo de atribuição de valor, cuja constituição dá-

se a partir de parâmetros previamente definidos. Assim, a partir dos resultados 

desta avaliação, a ENAP foi valorada em relação ao quesito de eficácia.  

 Acredita-se, assim como Figueiredo; Figueiredo (1986), Arretche (1998), 

e Dias Sobrinho (1996;2003), que a atividade de avaliação não é neutra, logo 

esta também não é, já que a própria ação de escolha do objeto perpassa 

convicções valorativas. Todavia, o uso de técnicas e procedimentos adequados 

garantirá a viabilidade científica do estudo feito. A avaliação da ENAP seguirá 
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os mesmos preceitos que regem a pesquisa científica, orientada à produção de 

informações relevantes, baseando-se para isso em técnicas de investigação e 

extração de dados e análise e interpretação compatíveis com as normas 

cientíificas, a exemplo dos questionários e da análise documental. 

 Os principais critérios norteadores de uma avaliação são a eficácia, a 

eficiência e a efetividade, conforme já relatado em sessão anterior. Esta 

pesquisa tem como recorte a eficácia, pois verificará o desempenho da ENAP 

em relação aos seus objetivos, isso é, a relação entre o que ela formalmente se 

propõe a fazer e o que tem feito, além de elencar os elementos que geram 

percalços e os que facilitam nesse processo. 

A avaliação da eficácia da ENAP foi realizada a partir do uso de diversos 

indicadores, elementos que permitem a mensuração do critério avaliado. Os 

indicadores podem ser classificados de várias formas, conforme alertado por 

Januzzi (2002). Assim, se os pensarmos a partir da área temática na qual estão 

inseridos os indicadores desta pesquisa, pode-se categorizá-los em 

indicadores organizacionais, administrativos, educacionais e de recursos 

humanos e materiais. Essas mesmas áreas temáticas se constituem em 

dimensões centrais da ENAP, a serem avaliadas com mais detalhes. 

 Por outro lado, se percebermos com mais atenção os indicadores que 

foram utilizados a partir do critério adotado, pode-se afirmar, então, que se 

tratam de indicadores de eficácia do alcance dos objetivos traçados.   

Tendo em vista as tipologias avaliativas apresentadas em seção 

anterior, a tabela abaixo sintetiza os principais aspectos classificatórios desta 

pesquisa. 

 

Tabela 02. Classificação da avaliação da ENAP 

Critérios Classificação Resumo 

Em relação ao que avalia Instituição Será avaliada a 

ENAP enquanto 
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instituição, e não a 

parir de um de seus 

projetos.  

Em relação ao critério 

avaliado 

Eficácia Investiga a 

capacidade da 

Escola em cumprir 

seus objetivos, 

percebendo quais os 

fatores que facilitam 

e dificultam esse 

processo.  

Em relação à natureza Formativa A avaliação acontece 

em relação a algo em 

andamento, tendo 

como intuito apontar 

aspectos negativos e 

positivos da 

instituição.  

Em relação à posição de 

quem avalia 

Externa Trata-se de uma 

avaliação externa à 

medida que toda a 

investigação é 

realizada por um 

pesquisador não-

membro da ENAP.   

Em relação ao momento 

em que é realizada 

Durante a execução A ENAP enquanto 

instituição, suas 

ações e dimensões 

estão em curso.  

Em relação ao enfoque Processo Tem como foco o 
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desenvolvimento da 

instituição, 

acompanhando seus 

processos internos. 

São destacadas as 

ações da Escola, 

ponderando-se se 

tem acontecido como 

previsto. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Em relação à posição da pesquisadora, é necessário esclarecer que 

embora se trate de uma pesquisa de caráter externo, a existência de 

autoavaliações produzidas pela Escola, seu perfil- se tem pretensões de 

controle institucional ou de auto-superação, conforme destaca Gaspareto 

(1999) - , bem como seus resultados, será um dos instrumentos para análise 

da Escola.  Isso porque se entende que a avaliação interna, produzida pelos 

membros da instituição, tem relevante papel diagnóstico, quando a isto se 

prestam, podendo também indicar a presença de esforço institucional para 

superação de possíveis problemas de desempenho ainda que, a partir das 

observações de Bertelli; Eyng (2004), se reconheça as limitações que a 

proximidade com o objeto avaliado pode gerar na identificação dos limites 

institucionais.  

Ao mesmo tempo, é importante destacar que a avaliação externa 

realizada não se pretende colocar como uma avaliação tecnocrática, no sentido 

apontado por Sobrinho (2003). Entende-se, que o papel desta avaliação não é 

o de promover uma hierarquização via quantificação, nem mesmo o de 

repreensão pelas possíveis falhas apresentadas pela Escola. Antes disso, 

pretende-se que a instituição possa se apropriar da avaliação feita e de seus 

resultados, conforme julgue necessário.  
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No mesmo sentido, se manterá cuidado constante para que não se aja 

durante a pesquisa de forma reducionista, comparando a ENAP com um 

modelo idealizado do que ela deveria ser. Quando se coloca um alvo 

referencial imaginário e se tenta verificar se o objeto avaliado está próximo ou 

não desse alvo, acaba-se por cair numa abordagem reducionista, que tende a 

diminuir os possíveis êxitos da instituição pois dificilmente eles corresponderão 

ao perfil ideal imaginado.  

Ao mesmo tempo este estudo estará atento para não cair num perfil 

apenas “laudatório”, quando se omite as críticas, nem tão pouco supervalorizar 

aspectos secundários que desmereçam a ENAP, esquecendo-se do que é 

primordial.  

A partir do que já foi sintetizado a respeito da análise institucional 

realizada por Neves (2010), acredita-se que é fundamental para avaliação de 

qualquer instituição realizar um resgate histórico cuidadoso, capaz de destacar 

como e porque surgiu, além de mostrar sua atuação (tarefa já realizada no 

segundo capítulo).  

É nesse sentido que a primeira etapa assumida nesta pesquisa se trata 

da descrição precisa e minuciosa da ENAP, levando em consideração toda sua 

complexidade e não apenas seus componentes isolados, conforme destaca 

Dias Sobrinho (1996;1998). 

Assim, um passo importante assumido nesta avaliação e presente nos 

argumentos de Dias Sobrinho (2003) e Sechi (2003) é a preocupação em 

entender a instituição avaliada como multidimensional, formada por partes que 

a dão sentido.  

A divisão da avaliação da ENAP a partir de dimensões, tem como 

finalidade facilitar a apreensão da instituição como um todo, de modo que ela 

não seja reduzida a apenas um de seus aspectos, o que certamente nos faria 

sair do eixo da avaliação institucional.  

A escolha pelo que se chamou de cinco dimensões da ENAP, ou mesmo 

das cinco gamas de recursos institucionais da Escola, tem fins didáticos e 
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metodológicos, atuando como facilitadora para que esta avaliação consiga 

perceber a Escola a partir de seus objetivos formais, mais precisamente em 

como está organizada para cumprimento deles. Essas dimensões são distintas 

e interdependentes, e apesar de não esgotarem toda a complexidade da 

ENAP, constituem-se como um recorte das condições apresentadas pela 

Escola para alcance do que a mesma se propõe explicitamente.  

A investigação dessas dimensões traz subsídio para responder a 

questão central e ampla levantada por este estudo: a ENAP é eficaz? Isto é, 

seus objetivos formais estão sendo alcançados? Se sim, em que medida isso 

tem ocorrido? Quais os principais fatores que levam ao seu sucesso e/ou 

insucesso?  

Foram avaliadas as dimensões: organizacional, administrativa, material, 

humana e educacional. Para cada dimensão foram selecionados aspectos 

centrais a serem investigados. Em relação a estes aspectos foram tecidos 

questionamentos norteadores, conforme resume o quadro abaixo. 

 

QUADRO 04. Dimensões, aspectos e questões da avaliação da ENAP 

DIMENSÃO/ 

RECURSOS 

ANALISADOS 

ASPECTOS QUESTÕES 

Características 

organizacionais 

1. Missão/objetivos 

2. Monitoramento/ 

avaliação 

 

Os objetivos estão claros? Há 

ambiguidade nos objetivos? Há 

contradição? Os objetivos são amplos? 

Os objetivos são factíveis? Há objetivos 

conflitantes? Há objetivos implícitos? A 

relação entre missão- objetivos-metas 

dá-se de forma satisfatória? Os objetivos 

são operacionalizáveis? O problema ao 

qual se quer intervir está bem descrito? 



150 

  
 

Os objetivos mudaram ao longo do 

tempo? As ações realizadas contribuem 

para o alcance dos objetivos? A 

instituição possui controle sobre a 

relação ações implementadas/metas 

traçadas? DRAIBE, 2001; AGUILLAR; 

ANDER EGG, 1994; COSTA; 

CASTANHAR, 2003; HENRICH, 2010; 

WEISS, 1978). 

Existem avaliações ou monitoramentos 

internos? Se sim, há quais conclusões 

chegou? 

Gestão 

administrativa 

1. Forma de 

“escolha” 

2. Tempo de 

duração no cargo 

3. Perfil dos 

gestores 

4. Mecanismos para 

tomada de decisão 

5. Conselho de 

Gestão  

6. Planejamento 

7. Distribuição de 

informações 

8.Relações externas 

da instituição 

Qual o mecanismo para escolha do 

gestor? 

Quanto tempo passa no cargo o gestor 

da Escola? 

Qual o perfil acadêmico/atuação dos 

gestores? 

As decisões são tomadas de forma 

democrática?  

Existe um conselho que participe da 

tomada de decisões sobre a Escola? 

Como é formado? 

Como é feito o Planejamento da 

instituição? 

Todos (internamente e externamente) 

têm conhecimento das metas e demais 

notícias institucionais? 
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9. Organograma A Instituição mantém contato com as 

demais instituições/órgãos que são 

receptoras de seus serviços? 

Como está organizada 

administrativamente a instituição? 

 

Condições 

materiais  

1. Espaço físico 

2. Equipamentos 

3.Recursos 

financeiros 

4. Acervo 

bibliográfico 

 

Os recursos materiais são suficientes? 

Em que medida eles 

favorecem/desfavorecem o desempenho 

da instituição? 

Os recursos são advindos de onde? São 

suficientes? 

O acervo bibliográfico é adequado? 

Recursos 

humanos 

1.Quantidade de 

funcionários 

2. Distribuição dos 

funcionários 

3.Forma de 

admissão 

4. Nível de 

formação/aptidões 

para o cargo 

ocupado 

5. Perspectiva sobre 

a instituição 

8. Incentivo à 

Há funcionários suficientes? 

Como estão distribuídos os funcionários 

dentro dos setores da Escola? 

Qual o mecanismo utilizado para 

admissão dos funcionários (servidores e 

professores)? 

Os funcionários estão qualificados de 

forma adequada para a função que 

exercem? 

Como os funcionários analisam a 

instituição (em relação a ambiente de 

trabalho, remuneração, seu 

desempenho)? 



152 

  
 

qualificação  

 

A instituição tem alguma política para 

incentivo de qualificação? 

Dimensão 

educacional 

1.Cursos de 

formação para 

carreira de EPPGG 

 

 

       - Houve alterações significativas ao 

longo do tempo? 

        - As normas do curso estão claras? 

        - Há reprovados? 

         - Quais os números de cursistas ao 

longo do tempo? 

         -Os professores possuem 

qualificação adequada? 

         - O conteúdo programático está em 

acordo com a função a ser 

desempenhada pelos egressos? 

         - Há alguma forma de avaliação 

interna dos cursos? 

       -Há mecanismos para 

acompanhamento dos egressos? 

        

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 A ENAP foi observada a partir da existência e da forma como mobiliza 

uma gama de recursos (dimensões) compreendidos como fundamentais ao seu 

bom desempenho, conforme sugerido por Souto et al. (2012). Os autores citam 

a existência de recursos de níveis humanos, materiais, técnicos, 

organizacionais e simbólicos. Afirmam que a avaliação de uma instituição deve 

partir de seu plano. 

Foi tendo como referência essa ideia, que foram delimitadas as 

dimensões da ENAP avaliadas, levando-se em consideração a natureza 
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específica do “objeto” da pesquisa, suas práticas e rotina organizacional. 

Assim, foram utilizadas como recorte da instituição, suas dimensões:  

a) Organizacional - Entende-se como características organizacionais os 

aquelas que dizem respeito ao desenvolvimento da instituição de 

modo geral, mais precisamente o modo como a Escola se organiza 

para desenvolver suas funções. Nesse quesito, leva-se em conta, 

sobretudo, o plano institucional, sua capacidade em delimitar 

objetivos, de atuar para seu alcance e auto observar como anda 

esse processo. 

b) Administrativa - refere-se à estrutura e a gestão administrativa da 

Escola. 

c) Material - são as condições materiais da instituição, os recursos 

físicos que possui para desenvolver suas atividades.  

d) De recursos humanos- são os servidores que compõe a Escola, suas 

funções, forma de admissão, perspectivas sobre a instituição da qual 

fazem parte, dentro outros aspectos. 

e) Educacional - o conjunto das ações centrais ao alcance das metas 

definidas pela instituição. A ENAP é uma instituição de caráter 

educacional, por isso a relevância desse aspecto para sua 

compreensão.     Visto que todas as suas atividades têm esse cunho, 

foram selecionados para efeito dessa avaliação os cursos de 

formação para gestores (Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental- EPPGG e Analisa de Planejamento e Orçamento- 

APO). A formação de uma elite de gestores públicos é o motivo de 

surgimento e principal sustentáculo da Escola.  

  As questões feitas aos aspectos centrais levantados para cada nível de 

recurso institucional, estão embasadas tanto no referencial teórico discutido 

anteriormente (nas avaliações de políticas públicas bem como nas 

institucionais), quanto na pesquisa exploratória/descritiva realizada sobre a 

ENAP, também já detalhada neste estudo.   
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Cada dimensão analisada implica num conjunto de indicadores. Assim, 

por exemplo, a dimensão material foi verificada a partir do que se chamou de 

indicadores materiais e a dimensão educacional, a partir dos indicadores 

educacionais.  

O conjunto de indicadores mostrados a seguir, foram selecionados a fim 

de que pudessem fornecer respostas as questões traçadas.  Desse modo, as 

interrogações tecidas sobre o aspecto missão/objetivo da instituição (ver 

quadro 4) tem como um dos indicadores a qualidade do plano institucional. A 

mesma lógica foi atrelada aos demais aspectos e correspondentes questões.  

O quadro seguinte expõe os indicadores utilizados na avaliação da 

ENAP. Eles estão alocados a partir de uma área temática, tendo como 

finalidade a mensuração da eficácia da instituição investigada. Também foram 

delimitadas as principais fontes de coleta dos indicadores descritos.  

 

QUADRO 05. Síntese dos indicadores da pesquisa 

ÁREA TEMÁTICA DESCRIÇÃO FORMA DE COLETA 

Indicadores 

organizacionais 

Qualidade do plano 

institucional48  

Realização de avaliações 

internas 

Documentos internos 

(Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional e Relatório 

da Comissão Própria de 

Avaliação- CPA)  

Site oficial 

Entrevista com 

servidores gestores da 

ENAP 

Indicadores Forma de ingresso no(s) Documentos internos 

                                                           
48 Sobretudo a descrição sobre os objetivos a serem alcançados. 
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administrativos cargo(s) de direção 

Tempo médio dos 

gestores no cargo. 

Formação acadêmica e 

atuação profissional dos 

gestores 

Existência e formato de 

eleição interna para os 

cargos de direção 

Existência e formatação 

de Conselho de Gestão 

Forma de elaboração do 

plano institucional 

Existência de contato da 

instituição com os órgãos 

receptores dos egressos 

dos cursos de formação. 

Existência e perfil de 

comunicação 

interna/externa da 

instituição em relação a 

suas metas 

Organograma 

institucional 

(Relatório da Comissão 

Própria de Avaliação- 

CPA)  

Site oficial 

Curriculum Lattes 

Entrevista com 

servidores gestores da 

ENAP 

Indicadores materiais 

Existência dos recursos 

materiais necessários 

previstos no plano 

institucional 

Documentos internos 

(Relatório da Comissão 

Própria de Avaliação- 

CPA) 
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Fonte de arrecadação 

dos recursos materiais  

Existência e perfil de 

biblioteca 

Site oficial 

Entrevista com 

servidores gestores da 

ENAP 

 

Indicadores humanos 

 

Número de funcionários 

Forma de ingresso dos 

servidores em geral na 

instituição. 

Relação entre 

qualificação profissional 

e função ocupada na 

instituição 

Percepção dos 

servidores sobre a 

instituição  

Existência e perfil de 

política de incentivos 

Documentos internos 

Entrevista com 

servidores gestores da 

ENAP 
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Indicadores educacionais 

Perfil histórico dos 

cursos;  

Público-alvo, total de 

egressos nos cursos; 

 Número de aprovação/ 

reprovação;  

Normas para aprovação;  

Programas dos cursos; 

Conteúdos ministrados; 

Formação/qualificação 

dos professores; 

Relação entre conteúdos 

ministrados pelo curso e 

as atribuições da carreira 

correspondente;  

Mecanismo para 

verificação do 

desempenho dos 

egressos em suas 

respectivas funções.  

Documentos internos 

Cadernos 33 

Programa dos cursos de 

formação 

Site oficial 

Entrevista com 

servidores gestores da 

ENAP  

Publicações da 

Associação Nacional dos 

Especialistas em 

Políticas Públicas e 

Gestão Govenamental-

ANESP 

Diário Oficial da União 

Editais do concurso para 

a carreira de EPPGG 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

  Foram avaliadas individualmente cada uma das dimensões tratadas no 

quadro acima, conforme pode ser visto a seguir. A avaliação será iniciada pela 

dimensão organizacional.  

 

 

 



158 

  
 

5.2 DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 

   

 As ações da ENAP entre os anos de 2012-2015 foram coordenadas pelo 

Plano Estratégico (2012-2015), cuja essência foi transcrita no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (2012-2015). De caráter mais sintético, se 

comparado ao PDI desenvolvido posteriormente, para os anos de 2015 a 2019,  

nos dois documentos foram elencados de forma bem direta a chamada missão, 

a visão de futuro, os valores organizacionais, a análise de situação, os 

objetivos estratégicos, os saltos de qualidade e o plano operacional.  Não é 

mencionado como ocorreu o processo de formulação nem quem participou 

deste.  

A missão da instituição, segundo o Planejamento estratégico e o PDI 

(2012-2015), é a de “Desenvolver competências de servidores públicos para 

aumentar a capacidade de governo na gestão de políticas públicas” (ENAP, 

2011). Como visão para o futuro, a Escola pretende “ser referência em 

formação e desenvolvimento dos agentes públicos, visando ao seu alto 

desempenho, e na indução da inovação em gestão pública, a fim de obter 

resultados para a sociedade”. (ENAP, 2011) 

Os valores organizacionais descritos são:  o incentivo à reflexão, 

profissionalização dos servidores públicos, qualidade dos resultados públicos, 

compromisso com a democracia, respeito à diversidade, compromisso com o 

diálogo, difusão do conhecimento, criatividade e inovação. 

São objetivos estratégicos da Escola, de acordo com o Planejamento 

Estratégico 2012-2015: a) formação de agentes públicos de forma estratégica e 

inovadora; b) apoio à melhoria da gestão dos órgãos da administração pública 

federal; c) desenvolvimento de pesquisas e disseminação de conhecimentos de 

gestão e; d) gestão estratégica da instituição. Para cada objetivo foram 

traçadas ações ou diretrizes para alcança-los. 
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QUADRO 06. Objetivos estratégicos e saltos de qualidade- 

Planejamento estratégico da ENAP (2012-2015) 

Objetivos estratégicos Inflexões/saltos de qualidade 

Formação de agentes públicos de 

forma estratégica e inovadora 

 Consolidar programas para a 

formação e o 

aperfeiçoamento de agentes 

públicos, adequados às 

necessidades e competências 

dos diferentes segmentos. 

 Aperfeiçoar e consolidar o 

projeto político pedagógico, 

fortalecendo o caráter 

aplicado dos eventos de 

aprendizagem. 

 Ampliar a inserção de recursos 

de Tecnologia da Informação 

e Comunicações-TIC no 

desenho de eventos de 

aprendizagem e na gestão do 

conhecimento. 

 Fortalecer a atuação em rede 

para o desenvolvimento de 

eventos de aprendizagem. 

 Implantar política de educação 

on-line. 

Desenvolvimento de pesquisas e 

disseminação de conhecimentos de 

gestão 

 Consolidar a política de 

produção e disseminação de 

conhecimento sobre gestão de 

políticas públicas. 

 Atuação conjunta entre a 

Diretoria de Comunicação e 

Pesquisa -DCP e as demais 

áreas da Escola na discussão 

dos principais eixos, 

conteúdos e metodologias e 

no planejamento de 
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atividades. 

 Aperfeiçoar a comunicação 

como ferramenta de gestão 

estratégica e de disseminação 

do conhecimento. 

 Fortalecer as linhas de 

publicação da ENAP para 

serem reconhecidas como 

referência na área de 

administração pública 

brasileira. 

  Aperfeiçoar tratamento 

documental de forma a 

contribuir para a gestão do 

conhecimento. 

Apoio à melhoria da gestão dos 

órgãos da administração pública 

federal (APF) 

 Consolidar a atuação da ENAP 

no processo de elaboração 

dos planos de capacitação por 

competência dos órgãos da 

Administração Pública 

Federal- APF. 

 Consolidar a atuação da ENAP 

nos processos de 

planejamento dos órgãos da 

APF e de implementação de 

políticas públicas. 

Gestão estratégica da Escola 

 Aprimorar os processos 

críticos de trabalho de forma a 

uniformizar rotinas e melhorar 

a eficácia e eficiência da 

gestão da Escola. 

 Desenvolver sistemas 

corporativos integrados. 

 Definir e implantar uma 

metodologia de gestão do 

conhecimento. 

 Aprimorar os processos de 
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seleção, desenvolvimento e 

avaliação na Gestão de 

Pessoas. 

 Aperfeiçoar o modelo de 

gestão com foco em 

processos de tomada de 

decisão, comunicação, 

monitoramento e avaliação. 

 Aperfeiçoar política de 

prospecção, contratação, 

alinhamento e avaliação de 

colaboradores. 

 Revitalizar e modernizar o 

Campus da ENAP. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de ENAP (2012) 

O documento prevê a existência do que chama de “nós críticos” da 

instituição, que seriam cinco grandes problemas, entraves ao estabelecimento 

dos “saltos de qualidade” e consequentemente ao alcance dos objetivos 

estratégicos.   

Seriam cinco grandes nós críticos:  

a) Posicionamento estratégico da ENAP no Comitê Gestor no 

planejamento das ações da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

da administração pública federal é insuficiente, especialmente dado o baixo 

aproveitamento da rede nacional de Escolas de governo, pois poucas Escolas 

do país se mobilizam e participam de ações conjuntas, e a baixa capacidade da 

ENAP em sensibilizar a Secretaria de Recursos Humanos- SRH e a Secretaria 

de Gestão- SEGES.  

O comitê gestor foi criado via decreto em 2006 para disseminar a 

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal entre os dirigentes dos 

órgãos responsáveis pela capacitação dos servidores públicos federais e entre 

estes mesmos. Também é de sua responsabilidade orientar os órgãos da 

administração pública sobre a alocação de recursos para capacitação. Ele é 
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composto pela secretaria de Recursos Humanos, secretaria de Gestão e pela 

ENAP.  Note-se que a própria instituição entende como importante para seu 

desenvolvimento um melhor posicionamento nesse comitê. Não é possível 

mensurar quão importante é isto para o desenvolvimento interno da ENAP, 

embora se possa inferir que disso depende os rumos da política de capacitação 

federal.   

 b) baixa capacidade de processamento e atendimento de pedidos e 

aproveitamento de oportunidades, o que se deve ao fato: das demandas não 

serem atendidas a partir de uma leitura estratégica da Escola, mas pela ordem 

em que chegam; da Escola não estar devidamente preparada para lidar com a 

cooperação internacional; estrutura física- tecnológica e logística não adequada 

em quantidade e questões de acessibilidade; quantidade e perfil de servidores 

insuficientes; e, baixa capacidade de definir temas de prospecção, em relação 

a áreas de ensino, pesquisa e cooperação internacional.  

c) Projeto Político Pedagógico ainda não consolidado/ apropriado pelo 

coletivo ENAP, o que se deve à falta de mecanismos sistemáticos para 

aprimoramento do Projeto Político Pedagógico, ausência de padronização dos 

processos de contratação de docentes/colaboradores, recorrente quebra de 

pactuações sobre os eventos de aprendizagem com os docentes, baixa teor de 

cumprimento dos docentes aos procedimentos metodológicos da ENAP, tendo 

em vista que a metodologia de ensino aplicado é pouco difundida entre os 

docentes e servidores da ENAP 

d) estruturação e integração dos processos de planejamento, 

modelagem e gestão de programas de capacitação insuficientes porque: não 

há uma definição satisfatória da relação entre ensino e pesquisa nem os 

parâmetros mínimos para os eventos de aprendizagem das diversas áreas da 

Escola; a oferta de vagas não está otimizada porque não há uma oferta geral 

de vagas integrada; a apropriação de conhecimentos fruto de pesquisas 

internas e externas é insuficiente; a conexão entre os cursos ofertados e os 

problemas da administração pública e dos servidores não é satisfatória; e, o 
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pouco uso de avaliações como mecanismo retroalimentador das atividades da 

ENAP. 

e) gestão da informação insuficiente e pouco utilizada para gestão do 

conhecimento, o que se deve há quatro questões centrais: desatualização do 

fluxo de processos internos (desconhecimento dos servidores da ENAP sobre 

regras e procedimentos, procedimentos estabelecidos informalmente, 

documentos arquivados sem padronização, possuindo difícil recuperação, são 

adotados procedimentos diferentes para ações semelhantes); baixa 

apropriação dos servidores dos recursos de informação e comunicação, até 

mesmo na elaboração dos cursos; os sistemas não tendem satisfatoriamente 

as necessidades dos usuários externos e internos, sendo constante alvo de 

reclamações; e a baixa gestão de conhecimento na Escola. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI 2015-2019, primeiro a 

ser realizado pela Escola, é mais detalhado do que o planejamento estratégico 

2012-2015. Trata-se de um planejamento para o prazo de cinco anos que 

objetiva expressar informações sobre a Escola, em relação a aspectos de sua 

estrutura, organização e gestão e projetar ações a serem implementadas, 

visando potencializar a capacidade institucional. (ENAP, 2015) 

Trata-se de um documento construído coletivamente, com pleno 
envolvimento das distintas áreas da Escola e validado por seu corpo 
dirigente, refletindo o modelo de gestão participativa vigente na Enap, e 
que atende, a um tempo, dupla finalidade: constituir-se em instrumento 
orientador do desenvolvimento das ações da Escola no período a que 
se refere e subsidiar o processo de avaliação da Escola para fins de 
credenciamento para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu. 
(ENAP, 2015, p. 14) 

 

Nota-se que além de atuar para o desenvolvimento da Escola, o PDI é 

necessário para que a instituição consiga credenciar seus cursos de pós-

graduação junto ao Ministério da Educação- MEC. Também é possível 

perceber, de acordo com informação explicita que, diferente do Planejamento 

Estratégico 2012-2015, esse documento foi construído coletivamente, com 

participação dos diversos setores da comunidade interna. 
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O PDI reafirma a mesma missão, visão e os mesmos valores 

norteadores da ENAP, sem qualquer alteração em nenhum deles.  Em relação 

aos objetivos estratégicos da instituição, o próprio documento faz menção a 

permanência da terminologia “agentes públicos” no que se refere a delimitação 

do público–alvo da Escola. A ideia defendida é a de que tal expressão está em 

acordo com a ampliação da democracia, especialmente em relação à 

elaboração e implementação de políticas públicas e aos mecanismos de 

controle social da gestão governamental, que trazem para dentro do processo 

decisório cidadãos “comuns”. 

Essa preocupação com a ampliação democrática está também refletida 

nos valores da Escola, dentre os quais está elencado o “compromisso com a 

democracia”.  

Mas ao examinar os cursos disponíveis tanto em formato presencial 

quanto na modalidade à distância, não se pôde verificar nenhum que fosse 

aberto à sociedade, ou mais especificamente à cidadãos diretamente 

envolvidos com processos democráticos como os Orçamentos democráticos ou 

os conselhos gestores de políticas públicas, ainda que as temáticas fossem 

relevantes para tal público, como é o caso dos cursos sobre avaliação de 

políticas públicas, políticas sociais, diversidade e políticas públicas, gestão 

participativa de políticas públicas, dentre outros. O mesmo acontece com o 

Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento, com a 

Especialização em Gestão Pública e com a Especialização em Planejamento e 

Estratégias de Desenvolvimento, todos restritos a servidores públicos federais. 

Entende-se que para fortalecer a democracia, oferecer cursos para 

gestores públicos, ainda que estes possam incluir uma ou outra disciplina que 

traga de forma teórica tal discussão, é insuficiente quando a colocamos no 

patamar de um valor institucional a ser atingido. Trata-se, então, de um valor 

institucional que a princípio é raso de significado e prática, pois embora possa 

ter algum efeito em relação a democracia, é demais imaginar como algo central 

a ser alcançado pela ENAP. 
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O Decreto nº 6.563, de 11 de setembro de 2008, com as posteriores 

alteração feitas pelo Decreto nº 8.091, de 3 de setembro de 2013 fixam como 

atividades centrais da ENAP: executar programas de formação inicial, de 

aperfeiçoamento de carreiras, de desenvolvimento técnico-gerencial e de 

capacitação permanente de agentes públicos; prospectar e difundir 

conhecimento sobre gestão pública; fomentar e desenvolver pesquisa na área 

de gestão pública; prestar assessoria técnica na elaboração de estratégias e 

projetos de desenvolvimento institucional, e para a formulação, implementação 

e avaliação de políticas públicas; desenvolver e manter projetos de cooperação 

nacional e internacional; coordenar e supervisionar os programas de 

capacitação gerencial de pessoal civil executados pelas Escolas de governo da 

administração pública federal; e, instituir e coordenar sistema de Escolas de 

governo da União. 

Nota-se que esse discurso democrático não aparece em nenhuma 

dessas designações, não estando também contemplado na missão da 

instituição. A determinação legal sobre as funções da ENAP nem seu 

direcionamento maior preveem como parte de suas atribuições a atuação 

enquanto instrumento democratizador através da formação de cidadãos 

comuns envolvidos com a coisa pública.   

Não se quer aqui imaginar que uma instituição possa sozinha ser uma 

espécie de “salvadora da democracia”. Nem mesmo se defende que a função 

de formar para além dos quadros governamentais seja estritamente necessária 

para o sucesso da ENAP, fundamental à sua efetivação institucional. Acredita-

se que enquanto Escola de caráter governamental, diferente da proposta da 

Escola de Governo de São Paulo – EGSP, que não é governamental, o bom 

desempenho da ENAP está atrelado a sua atuação para a gestão, já que foi 

para que isso que foi criada. Já se considera como tarefa ampla dar conta 

dessa empreitada.  

E mais, a atuação em prol da democracia não tem como única 

possibilidade de efetivação a capacitação de cidadãos não-governamentais, é 

preciso cumprir tal papel introduzindo essa preocupação nos cursos e eventos 
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de aprendizagem restritos a servidores públicos. Mas é preciso ter consciência 

da limitação democratizadora de uma ação com tal restrição. 

No entanto, a impressão que se tem é que a instituição utiliza de um 

discurso de grande repercussão e aceitabilidade, o coloca como valor 

norteador, mencionando em seu PDI a necessidade de atuar frente às novas 

demandas colocadas pela ampliação dos espaços democráticos, sem com isso 

traduzir em ações tal perspectiva.  

Na própria descrição do público-alvo da Escola, constante no PDI, fica 

claro para quem são destinadas todas as atividades da instituição: dirigentes 

atuais e potenciais; servidores públicos de carreiras do ciclo de gestão 

governamental e carreiras transversais; e servidores engajados na 

implementação dos sistemas coordenados pelas áreas do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Os objetivos estratégicos presentes no Planejamento estratégico 2012-

2015 sofreram alteração. Ao invés de 4 passaram a ser 17, articulados em 

perspectivas: a) contribuição para a administração pública; b) Resultados 

institucionais; c) processos internos; e d) pessoas, tecnologia e infraestrutura. A 

tabela abaixo, produzida pela própria Escola, resume os objetivos estratégicos 

da instituição, elencando-os por eixos.  

 



167 

  
 

Tabela 03. Objetivos estratégicos da ENAP   

Fonte: Site da ENAP. http://antigo.enap.gov.br/files/Texto_link2.pdf . Acesso em 16 de novembro de 2016. 

http://antigo.enap.gov.br/files/Texto_link2.pdf
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Observando a tabela anterior e comparando-a com os objetivos 

estratégicos elencados no planejamento anterior da Escola, é possível 

perceber que três dos objetivos anteriormente traçados (formação de agentes 

públicos de forma estratégica e inovadora, apoio à melhoria da gestão dos 

órgãos da administração pública federal e o desenvolvimento de pesquisas e 

disseminação de conhecimentos de gestão) foram quase na íntegra 

transpostos para o PDI.  O objetivo “gestão estratégica da instituição” foi 

melhor caracterizado (compreendendo agora tanto o aperfeiçoamento do 

modelo de gestão quanto o das rotinas institucionais, como meio para gerar 

eficácia e eficiência da gestão), passando a integrar um conjunto de metas 

pensadas para gerar aprimoramento dos processos internos da Escola.   

Ainda em relação aos processos internos da instituição foram 

adicionados à gestão estratégica, objetivos ligados ao modelo pedagógico 

(aperfeiçoar política de pesquisa, de contratação, alinhamento e avaliação de 

colaboradores) e ao conhecimento/comunicação (desenvolver a gestão do 

conhecimento e melhorar a comunicação interna). 

Foi criado um eixo de objetivos estratégicos ligados ao pessoal, a 

tecnologia e a infraestrutura da Escola, entendendo-se como centrais a esse 

processo o alinhamento do quadro de pessoal às necessidades da instituição, 

o fortalecimento das Tecnologias De Informação e Comunicação- TICs e a 

revitalização/modernização do campus da ENAP. 

Para alcance dos objetivos estratégicos foi preparado todo um 

encadeamento de áreas específicas de atuação, ações a serem desenvolvidas, 

metas, período para realização das metas, e unidade e subunidade 

responsável. Trata-se de um todo que se pretende organizado e concatenado, 

mas que ao apresentar uma gama de informações tão amplas, acaba por 

tornar-se confuso. Foi preciso ler e reler o documento inúmeras vezes para que 

se fosse minimamente possível acompanhar tais informações. Imagina-se que 

a apropriação do PDI por parte dos integrantes da Escola, sobretudo dos 

objetivos traçados pela Escola e seus mecanismos para alcançá-los, não seja 

uma tarefa fácil. 
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Para se ter uma ideia, após serem mencionados todos os 17 objetivos 

estratégicas da instituição e alocados dentro de quatro perspectivas diferentes, 

foram traçadas metas. Antes mesmo do detalhamento destas, são 

apresentadas 7 áreas estratégicas para atuação da Escola: a) fortalecimento 

da articulação com as Escolas de governo e instituições de capacitação de 

servidores em todos os estados da federação; b) Internacionalização da Enap; 

c) Ampliação e aprimoramento das atividades de formação e aperfeiçoamento 

profissional; d) Assessoramento aos órgãos da administração pública federal; 

e) Fortalecimento da pesquisa e das ações de comunicação da Escola; f)  

Melhoria da capacidade de gestão institucional da Escola; e g) Fortalecimento 

da oferta de cursos de especialização – pós-graduação lato sensu. 

Para essas áreas estratégicas foram pontuadas mais 33 especificações 

que, a princípio foram interpretadas como sendo ações a serem desenvolvidas 

para cada área.  O que não se confirmou, já que em quadro síntese foram 

elencadas outras ações, e embora algumas delas tenha relação com as 

especificações das áreas estratégicas, não as representam em sua totalidade. 

Logo depois, foram traçadas 4 diretrizes para o período em vigor do PDI, 

2015 a 2019: a) fortalecimento da oferta regular de pós-graduação em gestão 

pública; b) colaboração com a capacitação de quadros estatais especialistas 

em campos de atuação estratégicos do papel do Estado para o 

desenvolvimento econômico, político e social do Brasil- desenvolvimento e 

proteção social, infraestrutura econômica e social e direitos humanos e 

cidadania; c) ampliação da oferta de especializações por meio de  

reestruturação e integração dos desenhos dos cursos de especialização,  

crescente incorporação de tecnologias de informação e comunicação- aumento 

da oferta de curso na modalidade não presencial,  avanço no estabelecimento 

de parcerias com Escolas de governo e demais instituições de excelência no 

ensino e pesquisa da gestão pública;  d) internacionalização da Escola por 

meio de cooperação com instituições e organizações internacionais para ações 

de pesquisa, ensino, capacitações e eventos internacionais, dentre outras. 
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Após as diretrizes, foram expostas 10 metas da instituição para os anos 

de 2015 até 2019: a) concluir a 10ª edição do Curso de Especialização em 

Gestão Pública, com 80 concluintes; b) desenvolver estudo de viabilidade para 

oferta da 2ª edição da Especialização em Gestão de Políticas Públicas de 

Direitos Humanos; c) desenvolver estudo de viabilidade para oferta de Curso 

de Especialização em Gestão de Políticas e Programas de Infraestrutura; d) 

desenvolver proposta de unificação dos Cursos de Especialização em Gestão 

Pública e de Gestão de Pessoas no Serviço Público em uma estrutura única 

com duas áreas de concentração; e) estudar possibilidade de ampliar as áreas 

de concentração para outras dimensões estratégicas de gestão: logística, 

orçamento e finanças; f) desenvolver curso sobre Proteção Social no Contexto 

Latino-americano; g) oferecer Programa de Desenvolvimento de Executivos, 

voltado a altos dirigentes da administração pública federal, por meio de 

parceria entre a Enap e a Universidade Harvard; h) oferecer curso com 20% da 

carga horária não presencial; i) incluir atividades internacionais nos programas 

dos cursos e como atividades extracurriculares de forma regular, em um 

mínimo de 5% da carga horária dos cursos; j) desenvolver curso de 

especialização em avaliação educacional para formação de pesquisadores 

tecnologistas, conforme demanda apresentada pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP. 

Por fim, ainda são relatadas mais três ações para melhoria dos 

processos pedagógicos da Escola: a) Estratégias de intensificação da 

interlocução com os docentes para discussão de temas de interesse e 

metodologias de aprendizado; b) acompanhamento sistemático dos egressos 

para divulgação de cursos ofertados pela Enap, estimular que mantenham o 

cadastro atualizado no portal institucional e possibilitar que tenham formação 

continuada, com seminários e cursos direcionados especificamente a esse 

público; e c) avaliação de resultado via pesquisa de acompanhamento do 

desenvolvimento profissional dos egressos dos cursos de especialização e a 

contribuição da formação para a qualificação dos processos de trabalho na 

gestão pública. 
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Sobre esta avaliação é importante dizer que a instituição não tem, de 

acordo com os gestores entrevistados, um mecanismo de acompanhamento 

dos egressos. O entrevistado 1, afirmou que há contato com algumas 

instituições demandantes dos cursos, mas que isso se restringe a época das 

demandas, quando a Escola está avaliando sobre que curso oferecer, mas não 

há contato com os egressos da ENAP, pois segundo ele esses estão dispersos 

em muitas instituições, dificultando o controle.  

Tornando ainda mais confusa a compreensão, foi produzido um quadro 

com pretensões de atuar como elemento sintetizador, que faz a relação entre 

Objetivo Estratégico ↔ Ação Estratégica↔ Meta↔ Período↔ Unidade interna 

responsável↔ subunidade responsável. 

Apesar de aparentar ser um instrumento dinâmico, o quadro acaba por 

ser confuso ao traçar ações estratégicas anteriormente não mencionadas, 

como a ação “Programa Esplanada Sustentável”, Programa de estágio ENAP, 

dentre outras, e consequentes metas também não expostas.  

Como uma espécie de explicação, o documento esclarece que as ações 

da Escola foram definidas e selecionadas pelo presidente da instituição face as 

orientações do MPOG no ano de 2015. 

Trata-se de seis objetivos estratégicos, traduzidos para fins 
deste PDI como ações estratégicas, que serão monitoradas 
diretamente pela Presidência da Escola em 2015, mantendo-se 
as metas e objetivos pré-estabelecidos para o período de 2015 
a 2019 no planejamento estratégico da Escola. (ENAP, 2015, 
p.39)  

 

Não se fica claro quais são esses objetivos que também são apontadas 

como ações estratégicas, tendo em vista que o documento contém 17 objetivos 

e 7 ações e no trecho acima são citados apenas 6 objetivos.  

Observando a descrição dos chamados nós-críticos da ENAP, presentes 

no Planejamento estratégico (2012-2015), acreditou-se, inicialmente, que trata-

se de uma “categoria” não repetida no PDI 2015-2019. De fato, no documento 

inteiro não é feita menção a nenhum nó-crítico da instituição. Entretanto, 
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grande parte dos problemas apontados como entraves em 2012, foram 

transcritos como objetivos a serem alcançados no texto de 2015. 

 

QUADRO 07. “Nós críticos” da ENAP no planejamento estratégico e no 

PDI 

Planejamento estratégico (2012-

2015) 

PDI (2015-2019) 

Posicionamento estratégico da ENAP 

no Comitê Gestor no planejamento 

das ações da PNDP é insuficiente 

Não foi retomado.  

Baixa capacidade de processamento 

e atendimento de pedidos e 

aproveitamento de oportunidades 

Alinhar o quadro de pessoal às 

necessidades estratégicas da ENAP 

Uniformizar rotinas e melhorar a 

eficácia e eficiência da gestão da 

Escola. 

Revitalizar e modernizar o Campus da 

ENAP 

Aperfeiçoar o modelo de gestão com 

foco em processos de tomada de 

decisão,comunicação, monitoramento 

e avaliação. 

Desenvolver pesquisas e publicações 

aplicadas à administração pública 

Projeto Político Pedagógico ainda não 

consolidado/ apropriado pelo coletivo 

ENAP 

Aperfeiçoar política de prospecção, 

contratação, alinhamento e avaliação 

de colaboradores. 

Estruturação e integração dos Promover a formação e 
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processos de planejamento, 

modelagem e gestão de programas 

de capacitação insuficientes 

aperfeiçoamento de agentes públicos, 

adequados às necessidades e 

competências dos diferentes 

segmentos. 

Formação de agentes públicos de 

forma estratégica e inovadora 

(servidores públicos) 

Atuação nos processos de 

planejamento dos órgãos da AP e de 

implementação de políticas públicas 

(órgãos da administração pública) 

Gestão da informação insuficiente e 

pouco utilizada para gestão do 

conhecimento 

Aperfeiçoar a comunicação como 

ferramenta de gestão estratégica e de 

disseminação do conhecimento 

Fortalecer a governança de TIC da 

ENAP Ampliar a inserção de recursos 

de TIC no desenho de eventos de 

aprendizagem e na gestão do 

conhecimento. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos documentos utilizados na pesquisa. (2017). 

 

O primeiro dos problemas citado acima, tido como central pela ENAP 

entre os anos de 2012 e 2015, foi o único que não apareceu no PDI como 

objetivo a ser atingido o que nos leva a imaginar duas possibilidades: deixou de 

ser um problema especialmente relevante para instituição, ou foi algo 

superado.  

Todos os demais “nós” apontados em 2012 foram retomados, seja em 

sua essência ou em parte de seu significado, como objetivos estratégicos a 
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serem alcançados na atualidade. Tratam-se, nesse caso de entraves não 

resolvidos pela Escola, ao longo da vigência do Planejamento Estratégico.  

De maneira geral, sobre os pontos interrogados a respeito da dimensão 

organizacional da ENAP, é possível resumir que:  

 

a) Objetivos: 

 Os objetivos formais e explícitos da ENAP mudaram ao longo tempo, 

ainda que grande parte deles já tivesse sido anunciado como problema 

anteriormente. Não estão suficientemente claros, pois embora se vistos 

isoladamente aparentem inicialmente clareza e possam ser compreendidos 

pelo leitor, geram no todo confusão para compreensão. Possuem grande 

volume, já que se tratam de 17 objetivos “estratégicos”, e que se coadunam 

com mais 7 áreas estratégicas, 33 sub áreas, 4 diretrizes, 10 metas e três 

ações especificas para melhoria pedagógica.  

Pensando os 17 objetivos de forma isolada, podem ser considerados 

como factíveis, não apresentando conflitos operacionais entre si. Não possuem 

grande amplitude, isto é, são setorializados e em maioria dependem apenas da 

iniciativa interna.  

Mesmo o objetivo “fortalecer a gestão dos órgãos da administração 

pública”, é colocado enquanto uma contribuição que oferecida pela ENAP, o 

que está em acordo com os principais cursos ofertados, embora também 

dependa para efetivação de fatores externos, sobre os quais a Escola possui 

pouco controle.  

Outro exemplo são os objetivos ligados aos resultados institucionais 

(formação de servidores públicos, atuação nos processos de planejamento e 

implementação de políticas públicas, disseminação de conhecimento de 

gestão). São exequíveis e podem ser considerados como já atingidos, embora 

sejam por natureza objetivos de alcance continuo e que precise de 

retroalimentação constante. Os cursos de formação para as carreiras de 
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EPPGG e AGO, a revista do Serviço Público e o programa café com debate 

são boas testemunhas disso.  

Todos os demais objetivos tratam-se de questões puramente internas e 

operacionalizáveis, embora a repetição deles (antes como nós críticos) 

apontem para uma possível dificuldade da instituição em alcançá-los em 

plenitude. 

A relação entre a missão, os 17 objetivos e as 10 metas traçadas é 

satisfatório, já que estes últimos mostram interlocução direta com a missão da 

Escola. Dentre os valores norteadores, um aparenta deslocamento, conforme 

já mencionado anteriormente, “Compromisso com a Democracia Respeito à 

Diversidade”, tendo em vista o público-alvo da instituição. 

 

b) Avaliações/monitoramentos 

Tanto no documento do Planejamento Estratégico quanto no PDI é feita 

menção à existência de avaliações internas regulares, como se pode ver a 

partir deste trecho: “Ainda, como resultado da reflexão sobre o acúmulo dos 

processos de avaliação realizados regularmente na Escola, identificam-se 

alguns desafios, quais sejam [...]” (ENAP, 2015, p. 26) 

Assim, embora sem que em nenhum dos dois documentos seja 

explicitado quando e como é feito o processo avaliativo, desperta-se a 

impressão de que os “nós-críticos”, o direcionamento dos objetivos e metas, 

estariam relacionados a resultados de avaliações internas. Isso porque 

segundo informações disponíveis no site da ENAP, existe desde 2012 uma 

Comissão Própria de Avaliação, a CPA. Criada pela portaria nº 240, de 6 de 

dezembro desse ano, pelo então presidente do conselho diretor da Escola, 

Paulo Sérgio de Carvalho, foi lhe atribuída a responsabilidade de conduzir e 

articular a auto avaliação da instituição, sistematizar e prestar as informações 

solicitadas pelo MEC. 
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Quando questionado sobre a existência de outro mecanismo de 

avaliação interna para além da CPA, um dos entrevistados esclareceu que a 

instituição mantém um sistema de monitoramento dos indicadores de suas 

ações, que são retomados no planejamento estratégico da Escola a fim de que 

possam guiar a elaboração de projetos, metas e indicadores. Segundo ele, 

dado a esse sistema, acompanhar os indicadores produzidos pela instituição 

seria uma atividade fácil. De qualquer modo, ao que parece, é a CPA a 

principal prática auto “avaliativa”49 da ENAP.  

A CPA é uma unidade autônoma e permanente, formada por dois 

representantes docentes, um discente, dois técnico-administrativos, um 

representante da sociedade civil organizada e um presidente escolhido pelo 

Conselho Diretor da Escola, todos com mandatos de dois anos. Sua principal 

função  

[...] coordenar os processos internos de avaliação da ENAP, 
considerando-se as diferentes dimensões institucionais expressas no 
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, por meio de análise da 
coerência entre o estabelecido no PDI e as políticas institucionais 
efetivamente realizadas. (BRASIL. Portaria nº 240, de 6 de dezembro 
de 2012) 

  

Cabe a CPA lançar relatórios parciais e finais sobre as atividades de 

avaliação, onde devem ser levados em consideração aspectos como: a missão 

e o Plano de Desenvolvimento Institucional; a política para o ensino, a 

pesquisa, a pós-graduação e a gestão, e as respectivas formas de 

operacionalização nos programas de capacitação; a responsabilidade social;  a 

comunicação com a sociedade; as políticas de pessoal; a organização e a 

gestão; a infraestrutura física; o planejamento e a avaliação; as políticas de 

atendimento aos estudantes;  a execução orçamentária; e a política e as ações 

educacionais do ensino a distância. 

Os relatórios do CPA não puderam ser localizadas via site da Escola. Foi 

realizada solicitação dos mesmos via e-mail para atendimento ao cidadão, e 

                                                           
49 É preciso, no entanto, atentar para as diferenças entre avaliação e monitoramento, conforme 
já abordado anteriormente. 
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depois de algum tempo de espera foi possível ter acesso a um dos relatórios, o 

referente aos anos de 2015-2016. A dificuldade de acesso a um documento 

público da instituição, independente das conclusões as quais ele chegue, pois 

de qualquer modo já é algo que mostra ao menos sobre como ela própria se 

vê, pode ser considerado como um fator problemático. 

A partir do relatório da CPA pode-se perceber que a constituição da 

Comissão deu-se a partir de exigência do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais- INEP, que vinculou a existência de avaliação interna 

ao credenciamento e recredenciamento das escolas de governo para oferta de 

cursos de pós-graduação lato sensu, já que antes essas instituições eram 

regidas por normas especiais de credenciamento, conforme consta no 

Parecer/CES nº 295/2013 

 

Até 2009, as Escolas de Governo utilizavam as normas para 
credenciamento especial para oferta de cursos de especialização. 
Entretanto, a partir da Resolução CNE/CES nº 7, de 8 de setembro de 
2011, essas instituições, criadas e mantidas pelo Poder Público, 
precipuamente para  a formação e o desenvolvimento de servidores 
públicos, na forma do art. 39, parágrafo 2º, da Constituição Federal de 
1988, e do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, poderiam 
oferecer cursos de especialização na modalidade de pós-graduação 
lato sensu, nos termos da Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 
2007, desde que se submetessem a processo de credenciamento 
educacional pelo Ministério da Educação. (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2013, p. 1) 

 

Logo, a CPA não surgiu enquanto demanda interna da instituição a fim 

de que seu desempenho pudesse ser aperfeiçoado, mas como necessidade 

para manter um de seus serviços. Dá-se então, por pressão externa e não 

interna. 

Segundo relatório da comissão, ela conta com três etapas: o 

planejamento das atividades de sensibilização da comunidade interna, o 

desenvolvimento da autoavaliação, a partir de reuniões, coletas de dados e 

análise de informações, e, por fim, a elaboração e divulgação do relatório final 

e balanço crítico do processo avaliativo. 
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São avaliadas, segundo a instituição, cinco dimensões da Escola: a) 

planejamento e desenvolvimento institucional, onde é avaliado o PDI da escola; 

b) gestão institucional; c) corpo social; d) desenvolvimento profissional; e e) 

infraestrutura. Além dessas dimensões são levadas em consideração alguns 

aspectos, como a obediência a requisitos legais relacionados aos direitos 

humanos, à acessibilidade, à educação ambiental e das relações étnico-raciais 

e a introdução de aspectos da cultura afro-brasileira, africana e indígena no 

ensino. Todas essas dimensões e aspectos avaliados pela CPA seguem um 

modelo prescrito no Parecer/CES nº 295/2013.  

O quadro abaixo resume as dimensões adotadas, seus indicadores e as 

conclusões da CPA sobre cada um deles. 

 

QUADRO 08. Parecer da CPA- ENAP 

Eixos avaliados Indicadores Conclusão 

 

 

 

 

 

 

Planejamento e 

Desenvolvimento 

Institucional 

Coerência da Missão 

institucional, metas e objetivos 

do PDI. 

 “estão muito bem 

articulados” 

Projeto/processo de 

autoavaliação institucional. 

“atende de maneira 

excelente” 

Coerência entre o PDI e as 

atividades de ensino. 

“coerência excelente” 

Coerência entre o PDI e as 

atividades de pesquisa/iniciação 

científica, tecnológica, artística e 

cultural. 

“coerência insuficiente” 

Coerência entre o PDI e ações 

de inclusão social. 

“coerência excelente” 
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Coerência entre o PDI e ações 

afirmativas de defesa e 

promoção dos direitos humanos 

e igualdade étnico-racial. 

“coerência excelente” 

Coerência entre o PDI e as 

ações institucionais no que se 

refere à diversidade, ao meio 

ambiente, à memória cultural, à 

produção artística e ao 

patrimônio cultural. 

Coerentes de maneira 

excelente” 

Participação da comunidade 

acadêmica na autoavaliação 

institucional 

“participação excelente 

da comunidade” 

Coerência entre as ações 

administrativas implementadas a 

partir dos resultados das 

avaliações. 

“previstas/implantadas 

de maneira excelente” 

 

 

 

 

Gestão 

institucional 

Relação entre o planejamento 

financeiro (orçamento) e a 

gestão institucional. 

“Está relacionado de 

maneira suficiente” 

Organização institucional. “muito bem 

prevista/implantada” 

Sistema de registro acadêmico. “atende muito bem às 

necessidades” 

Comunicação da Instituição com 

a comunidade interna. 

“previstos /implantados 

de maneira excelente” 

Comunicação da Instituição com 

a comunidade externa. 

“previstos /implantados 

de maneira excelente” 
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Corpo social 

Política de formação e 

capacitação docente 

“incentivo à participação 

externa insuficiente” 

Política de formação e 

capacitação do corpo técnico-

administrativo 

“está muito bem 

prevista/implantada” 

Programas de atendimento aos 

estudantes. 

“estão 

previstos/implantados de 

maneira excelente”  

Coerência entre o processo de 

seleção dos docentes e os 

cursos previstos e/ou 

implantados. 

“coerência entre a 

seleção do docente em 

questão e os conteúdos 

e metodologias de 

ensino para as 

disciplinas ofertadas” 

Titulação do corpo docente dos 

cursos de pós-graduação lato 

sensu. 

“porcentagem de 

docentes com titulação 

nos cursos em 

andamento em 2015 é 

de 95% com titulação 

obtida em programas de 

pós-graduação stricto 

sensu” 

Experiência profissional e de 

magistério superior do corpo 

docente. 

“A porcentagem de 

docentes com 

experiência profissional 

e de magistério nos 

cursos é de 100%.” 

 

Desenvolvimento Políticas de ensino e ações  (Resposta evasiva, sem 
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profissional acadêmico-administrativas apresentar conclusão) 

Políticas institucionais e ações 

acadêmico-administrativas para 

a pesquisa ou iniciação 

científica, tecnológica, artística e 

cultural. 

“vem sendo realizado de 

forma satisfatória” 

Programas de atendimento aos 

estudantes. 

“a escola acompanha o 

desenvolvimento 

acadêmico de seus 

estudantes” 

Política e ações de 

acompanhamento de egressos. 

“O acompanhamento 

dos egressos é realizado 

de forma satisfatória, 

contudo pouco 

sistematizada pela 

ENAP” 

Atuação dos egressos da 

Instituição no ambiente 

socioeconômico. 

“pouco estruturado” 

Procedimentos de avaliação dos 

processos de ensino-

aprendizagem definidos no PDI. 

“excelentes” 

Processo seletivo discente para 

cursos lato sensu. 

“atendem de forma 

excelente” 

Infraestrutura 

Instalações administrativas “Excelente” 

Salas de aula. “Excelente” 

Auditório(s) ‘Suficientes” 
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Espaços para atendimento aos 

alunos. 

“Insuficientes” 

Infraestrutura para Comissão 

Própria de Avaliação 

“Excelente” 

 Instalações sanitárias. “Suficientes” 

Biblioteca: infraestrutura física e 

acervo virtual. 

“Muito bom” “Excelente” 

Plano de atualização do acervo. “Excelente” 

Laboratórios, ambientes e 

cenários para práticas didáticas: 

infraestrutura física e serviços. 

“Muito bom” 

Recursos de Tecnologias de 

Informação e Comunicação 

“Excelente” 

Espaços de convivência e de 

alimentação. 

“Excelente” 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados oficiais da ENAP (2017). 

 Além desses 5 eixos citados, a CPA ainda atribuiu conceitos de “sim” ou 

“não” em relação a existência dos requisitos legais e normativos. Assim, foram 

levados em consideração as “Condições de acessibilidade para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida”, o cumprimento das “Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações étnico-raciais e para o ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena”, das “Políticas de 

Educação Ambiental”, das “Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos” e a “Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas”. Todos os 

requisitos foram avaliados positivamente pela instituição.  

Em relação ao primeiro eixo, o do planejamento institucional, somente o 

aspecto “Coerência entre o PDI e as atividades de pesquisa/iniciação científica, 

tecnológica, artística e cultural” apresentou, segundo a CPA, desempenho 
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insuficiente. Todos os demais foram considerados perfeitamente suficientes. Ao 

justificar a insuficiência do aspecto avaliado, não há nenhuma projeção de 

superação, nem mesmo maiores detalhes do que se entendeu como 

“problema”. Ao contrário disso, são evidenciadas as ações que a instituição tem 

colocado em prática no campo da pesquisa.  

Evidenciam-se nas páginas 57 e 58 do PDI as atividades de pesquisa 
implantadas, como a edição de folders da série Estudos Enap e a 
Mesa-Redonda de Pesquisa-Ação; duas pesquisas realizadas por meio 
de termos de cooperação: uma com a Universidade de Brasília, em 
fase de conclusão, sobre inovação da gestão pública, e outra com a 
Universidade Federal do ABC, em processo inicial de elaboração, 
sobre a burocracia pública federal, que contou com uma etapa prévia, 
de elaboração de um survey, realizada pela Enap em parceria com o 
Ipea. A Enap também está trabalhando em um estudo sobre escolas de 
governo. Entre as metas consta a realização de um chamamento 
público para contratação de colaboradores para a realização de 
pesquisas, com previsão de conclusão para julho de 2016. (ENAP, 
2016, p. 8)50 

 

Sobre a gestão institucional, nenhum aspecto negativo foi ressaltado, 

não tendo entrado como quesito a ser avaliado questões como as práticas 

participativas da gestão, os mecanismos de escolha do gestor central, nem 

tampouco dos diretores e coordenadores, participação da comunidade interna 

nas decisões da instituição. 

Em relação ao eixo Corpo social, apenas o quesito “Política de formação 

e capacitação docente” recebeu o parecer de insuficiente.  Sobre isso, foi logo 

justificado que isso se deve ao fato de que para os docentes dos cursos de 

Especialização, só foi descrita no PDI 01 ação de incentivo à participação na 

Oficina de Metodologia para Elaboração de Estudos de Caso, mas que a 

escola tem desenvolvido constantemente cursos de formação e capacitação 

nas temáticas dos cursos selecionados. 

Em relação a dimensão “desenvolvimento profissional” e preciso fazer 

algumas observações. Primeiramente, o fato da questão das políticas de 

ensino e ações acadêmico-administrativas não receber por parte da comissão 

avaliativa nenhum parecer, ao invés disso é feita uma narrativa sobre os 

                                                           
50 Documento interno da instituição, não publicado até o momento. 
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princípios filosóficos e metodológicos que norteiam a Enap e ressaltado, com 

base no PDI, os tipos de avaliação do ensino-aprendizagem realizadas pela 

instituição. Não há julgamento de mérito algum.  

Em segundo lugar, chama atenção o fato dos quesitos ou serem 

avaliados como possuidores de bom desempenho, ou, possuírem algum tipo 

de desempenho insatisfatório. Entretanto, estes últimos são especialmente 

aqueles em que a responsabilidade está para além dos domínios da Escola, 

como é o caso dos quesitos “Política e ações de acompanhamento de 

egressos” e “Atuação dos egressos da Instituição no ambiente 

socioeconômico”. Sobre o primeiro deles, inclusive, apesar da conclusão não 

muito favorável, é tecida toda uma justificativa de intencionalidade da Enap, 

como pode ser lido a seguir: 

Evidencia-se na página 71 que no acompanhamento de egressos, a 
Enap busca mantê-los em processo de atualização, por meio da 
divulgação de encontros, seminários e palestras sobre temas 
relevantes da administração pública, realizados no âmbito dos cursos 
de especialização ou promovidos por outras áreas da Escola. São 
regularmente convidados a participarem dos eventos acadêmicos da 
Enap, constituindo importante público na composição da rede de 
interlocutores da Escola e contribuindo nos debates a partir do 
compartilhamento de experiências importantes de sua práxis na 
administração pública. Além disso, na produção e disseminação de 
conhecimentos, a Escola tem incentivado seus egressos a submeterem 
artigos originados de seus trabalhos de conclusão de curso para 
publicação. As linhas de publicação mais adequadas são os Cadernos 
Enap e a Revista do Serviço Público. Em 2013, foram selecionadas as 
melhores monografias do curso de Especialização em Gestão de 
Pessoas 2º e 3ª edições para que fossem convertidas em artigos para 
publicação em coletânea da Enap. (ENAP- CPA, 2016, p. 25) 51 

 

Sobre a infraestrutura da escola todos os itens foram avaliados 

positivamente, com exceção da existência de salas de aula para atendimento 

aos alunos, cuja comissão justifica que a escola não possui um espaço 

exclusivo de atendimento aos alunos, embora conste no PDI essa obrigação, 

mas que as próprias salas de aula cumprem esse papel, podendo ser 

reservadas para tal atendimento. Logo, o único erro seria o fato dessa 

informação ainda não constar no PDI. 

                                                           
51 Documento interno cedido pela instituição.  
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A impressão que se tem ao analisar as conclusões alcançadas pela 

comissão é que se trata mais de um enaltecimento à instituição, onde quase 

tudo funciona em perfeição, e de uma justificativa aos raros aspectos de pouca 

relevância que são considerados como insuficientes, conforme descrito acima. 

Se a instituição tem problemas eles não foram detectados pela CPA. Algumas 

questões importantes ficaram de fora dos aspectos avaliados, o que pode ser 

especialmente percebido ao olharmos a dimensão gestão institucional, onde 

questões como escolha e avaliação dos gestores sequer foram aspectos 

analisados. Também em relação ao corpo social, tem-se a ausência de temas 

como satisfação dos servidores com a instituição e com a remuneração 

recebida. 

 

5.3 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

 Em relação a essa outra dimensão da ENAP, a administrativa, é possível 

perceber que a estrutura organizacional da instituição, conforme determinado 

pelo seu estatuto, é formada por órgãos colegiados; órgãos de assistência 

direta ao presidente da Escola; órgãos seccionais; e os chamados órgãos 

específicos singulares.  

Os órgãos colegiados são o Conselho Diretor e o Conselho acadêmico. 

O primeiro é o órgão envolvido em grande parte das decisões estratégicas da 

Escola, segundo o PDI institucional. Cabe a ele decidir sobre qualquer assunto 

que lhe tenha sido submetido pelo presidente ou demais membro da Escola, 

aprovar as normas gerais de funcionamento da instituição, deliberar sobre as 

políticas, diretrizes, planos, proposta orçamentária e composição do conselho 

acadêmico. É composto pelo presidente da ENAP e pelos diretores. 

Referindo ao Conselho Diretor, o PDI retrata que  

Nesse sentido, é importante destacar que a cultura decisória da Enap 
privilegia, além da decisão colegiada, a participação e a inclusão dos 
distintos segmentos que a compõem em discussões que envolvam 
decisões estratégicas e operacionais, o que torna o processo de 
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planejamento e de administração da instituição aberto e participativo, 
contribuindo, sobremaneira, para o cumprimento de sua missão 
institucional, em um contexto de inovação, criatividade e colaboração. 
(ENAP, 2005, p. 79) 

 

Interessante é que exceto os diretores da Escola, nenhum outro membro 

faz parte do Conselho Diretor, logo não participam daquele que é o órgão mais 

envolvido com as decisões tomadas pela ENAP. Os “distintos segmentos” 

envolvidos nas decisões estratégicas e operacionais, de que fala o PDI, não 

podem ser visualizados, configurando uma contradição entre o que prevê o 

plano e aquilo que está previsto no regimento interno.  

O Conselho acadêmico, de acordo com o regimento interno da ENAP, 

possui caráter consultivo, é presidido pelo Presidente da Escola e conta com 

mais quatro membros externos à instituição, tendo como competências: emitir 

parecer técnico sobre as atividades educacionais desenvolvidas, propor temas 

e metodologias de ensino. 

São órgãos de assistência ao presidente: o Gabinete, que o assessora 

em relação a assuntos diversos da instituição, inclusive em relação ao 

planejamento estratégico; e a Assessoria de Cooperação Internacional, 

responsável pela execução e divulgação dos eventos de capacitação 

internacionais, bem como por todo tipo de auxílio aos dirigentes e técnicos da 

ENAP em qualquer evento internacional. Também fica a seu cargo a 

interlocução com o Ministério das Relações Exteriores, agências estrangeiras e 

embaixadas. 

Os órgãos seccionais são a Procuradoria Federal, a Auditoria Interna e a 

Diretoria de Gestão Interna. A primeira presta assessoria jurídica à ENAP além 

de representá-la extrajudicialmente. A segunda, que faz parte do sistema de 

controle interno, verifica se os atos das gestões dos diferentes setores da 

Escola estão em acordo com as normas vigentes, realiza auditorias corretivas e 

faz acompanhamento da execução dos recursos físicos e financeiros. Por fim, 

à Diretoria de Gestão Interna, planeja, controla, coordena e avalia o 
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desenvolvimento de diversas atividades e setores da ENAP, desde a parte de 

contratos, licitações, logística até à secretaria Escolar e gestão de pessoas.  

Os órgãos específicos singulares são a Diretoria de formação 

Profissional, que cuida das atividades de formação, especialização, 

aperfeiçoamento profissional, e outras ligadas à promoção em carreira; a 

Diretoria de Desenvolvimento Gerencial, responsável pelas atividades de 

capacitação de servidores públicos; e a Diretoria de Comunicação e Pesquisa, 

voltada a divulgação de conhecimentos relativos à gestão pública, como os 

estudos aplicados, editoração e acervo bibliográfico. 

Segue abaixo imagem do organograma da ENAP, com todos os seus 

órgãos e coordenações relacionadas.  

  De modo geral percebe-se que a estrutura da instituição está bem 

delimitada, sem que seja possível perceber algum tipo de conflito direto entre 

as atividades de cada um de seus órgãos. Todas as coordenações apresentam 

vinculação com as diretorias, como superioridade hierárquica, assim como as 

diretorias aparecem vinculadas diretamente à presidência.  

Um aspecto crítico visualizado sobre a estrutura organizacional da ENAP 

é mesmo seu Conselho Diretor, conforme já destacado anteriormente. Este, 

juntamente com o Conselho Acadêmico aparece com órgão não subordinado 

ao presidente e que, segundo informações do PDI, seria a concretização da 

perspectiva democrática da Escola. No entanto, ele possui baixa representação 

dos segmentos institucionais, tendo em vista que apenas o presidente e seus 

diretores o compõe. 

Outro aspecto intrigante é o fato de não existir no Conselho Acadêmico 

nenhuma representação interna da ENAP, a não ser de seu presidente. 

Entende-se que a Escola não possui corpo de professores permanente, mas é 

no mínimo estranho que ninguém de seu corpo funcional, dentre o qual saem 

parte dos docentes, nem mesmo nenhum técnico em assuntos educacionais, 

participe desse conselho, afinal de contas seria interessante que os envolvidos 

diretamente com as atividades educacionais pudessem opinar sobre a 
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metodologia e as formas de ensino e técnicas de aprendizado a ser utilizadas 

por eles próprios. 

Embora o Conselho acadêmico tenha apenas caráter consultivo, e não 

deliberativo, como pode estar sob responsabilidade majoritária de membros 

externos à instituição a feitura de pareceres sobre as atividades educacionais 

da Escola, propondo, inclusive, metodologias de ensino, algo tão particular a 

cada instituição, a cada disciplina lecionada e aos seus respectivos docentes e 

pedagogos institucionais? 
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Fonte:  ENAP, 2005

FIGURA 01. Organograma da ENAP 
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Em relação à escolha dos gestores da ENAP, o Decreto Nº 4.320, de 5 

de agosto de 2002, que dispõe sobre o estatuto e o quadro demonstrativo dos 

cargos em comissão e das funções gratificadas da Escola, determina que os 

quatro diretores e o presidente serão indicados pelo Ministro de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e nomeados pelo Presidente da República. 

Não consta no decreto qual o tempo máximo de cada gestor no cargo nem 

mesmo no regimento interno, que dispõe apenas sobre o organograma e as 

atribuições de cada função, mas observando a relação dos presidentes e os 

períodos da gestão de cada um deles pode-se perceber que há bastante 

variação em relação a isto. Mas em entrevista, foi confirmado que não há 

nenhuma imposição em relação ao tempo que o gestor deverá passar no 

cargo, nem tampouco há algum mecanismo interno que gere diretamente a 

interrupção ou prorrogação desse tempo. Toda decisão a esse respeito estaria 

sujeita aos acordos e vontades políticos do MPOG. O entrevistado, não 

mencionou nenhuma influência do Ministério de Educação sobre esse 

processo.  

O quadro abaixo mostra os nomes de cada presidente da ENAP, período 

no cargo, além de resumir a formação acadêmica e atuação dos mesmos. 

 

QUADRO 09. Lista dos presidentes da ENAP 

Presidente Período Formação acadêmica/atuação 

Pedro Luiz Barros 

Silva 

1990-1991 Graduado em administração pública, 

mestre em sociologia e doutor em ciência 

política.  

Professor de Economia da Unicamp. 

Temas de estudo: Análise e Avaliação de 

Políticas Públicas na Área Social, Reforma 

do Estado e Políticas Públicas 

Comparadas. 
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Carlos César 

Pimenta 

1991-1992 Mestre em administração pública.  

Ex. secretário do MARE 

Temas de estudo: compras e gastos 

governamentais  

Luiz Antônio Palma 

e Silva 

1992 Graduação, mestrado e doutorado em 

psicologia social  

Técnico em Planejamento e gestão. Ex. 

diretor da escola de sociologia e política. 

Temas de estudo: políticas públicas, 

educação e desigualdade.  

Malvina Corujo de 

Azevedo Lopes 

1992-1993 Advogada52 

Fiscal da receita federal.  

Og Roberto Dória 1993-1995 Graduação em geografia 

Consultor de gestão empresarial. 

Temas de estudo: Planejamento e 

Avaliação Educacional, monitoramento de 

políticas públicas e projetos sociais.  

Regina Silvia Viotto 

Monteiro Pacheco  

1995-2002 Graduação, mestrado e doutorado nas 

áreas de arquitetura e urbanismo.  

Professora da Fundação Getúlio Vargas- 

FGV. 

Temas de estudo: Governo e Gestão 

Pública, sobretudo os temas da Reforma 

do Estado, relações entre as esferas 

pública e privada, regulação, 

                                                           
52 Únicas informações encontradas sobre a ex-presidente.  
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contratualização de resultados no setor 

público, dirigentes públicos.  

Helena Kerr do 

Amaral 

2003-2010 Graduação em administração de 

empresas e mestrado em administração 

pública e governo.  

Foi secretária municipal de gestão pública 

e da fazenda da prefeitura de São Paulo. 

Temas de estudo: gestão de políticas 

públicas, governança, administração 

pública no Brasil, gestão pública, gestão 

de pessoas e capacitação de dirigentes 

públicos. 

Paulo Sergio de 

Carvalho 

2011-2014 Graduação e mestrado em psicologia 

Coaching 

Temas de estudo: interação humano-

computador, subjetividade e 

aprendizagem, planejamento e gestão 

pública, grupos e organizações, 

credenciamento institucional de escolas 

de governo. 

Gleisson Cardoso 

Rubin 

2015-2016 Licenciado em matemática e especialista 

em matemática e estatística e em Políticas 

públicas e gestão governamental pela 
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própria ENAP. 

Servidor de carreira do ministério de 

planejamento e atualmente é secretário de 

gestão do ministério do planejamento. 53 

 

Francisco Gaetani 2016- até o 

momento 

Graduação em Ciências econômicas, 

mestrado em administração e política 

pública, doutorado em ciência política e 

governo. 

Professor da fundação Getúlio Vargas 

Temas de estudo: planejamento em 

ciência e tecnologia, política e 

planejamento governamentais, 

organizações públicas.  

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

A partir do exposto, é possível notar que os primeiros presidentes da 

instituição tiveram uma duração média no cargo de um ano, tempo que foi 

aumentando a partir do presidente Og Dória, salvo o caso de Gleisson 

Cardoso. Por tratar-se de cargo de livre nomeação e observando o quadro 

anterior, pode-se inferir que não há limitação ou previa prescrição do tempo de 

duração dos gestores no cargo da presidência.  

Os diretores que a ENAP possuiu ao longo de sua história apresentam 

em sua expressiva maioria um perfil acadêmico e/ou profissional voltados à 

administração pública. Com exceção de Malvina Lopes que é advogada por 

formação, sobre a qual não foi possível localizar informações profissionais 

                                                           
53 As informações sobre Gleisson Rubin foram obtidas através de notícia publicada pela ENAP, 
a época de sua nomeação. Seu curriculum lattes não foi encontrado e por isso não foi traçado 
perfil de estudo.  
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detalhadas, todos os nove presidentes apresentem ligação com o tema. Pedro 

Silva, Carlos Pimenta, Helena Amaral e Francisco Gaetani, além de possuir 

formação acadêmica na área, são intelectuais de destaque no país por 

produzirem material significativo sobre temas como gestão pública, políticas 

públicas, avaliação de políticas públicas e escola de governo.  Helena Amaral e 

Francisco Gaetani, inclusive, contribuíram como corpo referencial teórico para 

esta pesquisa. Além desses, Gleisson Rubin, possui formação específica na 

área de políticas e gestão governamental, tendo sido formando pela própria 

instituição. Luiz Silva e Paulo Cravalho, embora advindos da psicologia, atuam 

na área da administração pública. O mesmo acontece com Regina Pacheco, da 

arquitetura e Og Dória da geografia.   

Em sua maioria, os (ex) diretores são professores universitários ou 

funcionários de carreira do ministério do planejamento. Logo, ainda que a 

função de direção seja um cargo político, não se pode negar que os que 

assumiram possuíam, ao menos pela formação e atuação profissional, perfil 

compatível com a função. Nenhum deles possui vínculo estreito com a área da 

Educação. 

No entanto, a inexistência de qualquer mecanismo de consulta interna 

para aprovação ou reprovação do gestor central da instituição pode ser visto 

como um problema. A partir de entrevista com um dos diretores da Escola foi 

mencionado que: 

O presidente da Escola é definido pelo Ministro do Planejamento e o 
presidente escolhe seus diretores. [...] Eles podem ser escolhidos 
livremente pelo presidente, dentre funcionários e não servidores. O 
ministro pode trocar de presidente há qualquer momento, e este pode 
trocar os diretores a qualquer momento. (Entrevistado 1) 

  

     Não há nem em relação ao diretor central, nem aos demais diretores 

qualquer mecanismo de estabilidade, mesmo que temporária nem, por um 

outro lado, qualquer meio dos membros da Escola terem controle sobre o 

tempo de duração de um gestor no cargo. Assim, bons gestores podem ter um 

tempo breve na Escola e maus gestores podem passar muito tempo na 
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instituição, a depender do cenário político nacional, e das vontades políticas 

dos que estão à frente da pasta ministerial. 

Quando questionados sobre o mecanismo de tomada de decisão pela 

gestão da ENAP, dois entrevistados ratificaram as informações já expostas no 

regulamento e no PDI institucional, afirmando que  

Há um conselho diretor. O presidente e os diretores tomam as decisões 
em conjunto neste conselho. (Entrevistado 1) 

Há um conselho diretor que toma a maioria das decisões, composto 

pelo presidente da escola e diretores. (Entrevistado 2) 

 

O entrevistado 2, acrescentou que a instituição também contaria com 

grupos de trabalho para discutir questões específicas da instituição. Sem 

contar detalhes da configuração desses grupos, afirmou, no entanto, que esse 

tipo de consulta interna se realizaria de forma esporádica, sem regularidade. 

Também não foi esclarecido quem seriam os participantes desse grupo. De 

qualquer modo, a inexistência dessa informação na outra entrevista realizada e 

mesmo a negação da existência de qualquer outra forma de consulta interna 

para além do conselho diretor, aliadas a não obrigatoriedade desse mecanismo 

consultivo nos documentos oficiais da Escola, leva-nos a crer que não se trata 

de algo consistente e de impacto relevante para a tomada de decisão na 

instituição.    

Em relação ao conselho diretor, o que chama atenção é o fato dos 

diretores da escola, únicos que participam do conselho diretor da instituição, 

serem nomeações do próprio diretor geral, estando inclusive a depender deste, 

sua durabilidade na função.  

Além dos mais, os altos cargos da instituição estão sempre a mercê de 

interações e vontades políticas para com os que estão dentro da instituição, e 

para os externos à ela, já que as mais altas funções podem ser ocupadas por 

qualquer pessoa, independentemente da condição de servidor ou não servidor 

da ENAP. Inclusive, durante toda a história da Escola, em nenhum momento o 

cargo de direção geral foi ocupado por um funcionário de carreira da mesma.   
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A gestão institucional da Escola é um dos pontos centrais avaliados pela 

Comissão Própria de Avaliação da ENAP, a CPA, juntamente com mais suas 

outras quatro dimensões, conforme já explicitado anteriormente. A 

configuração da nomeação/tempo no cargo não foram aspectos avaliados por 

essa comissão. 

Sobre o planejamento institucional, considera-se que já foi abordado em 

seção anterior desta pesquisa. Cabe acrescentar que segundo revelado em 

entrevistas, participam do PDI, documento símbolo do planejamento da ENAP, 

os diretores, coordenadores e alguns técnicos. Todos esses são escolhidos 

pelo diretor geral da instituição.  Um dos participantes do PDI, esclareceu que a 

elaboração do PDI dá-se da seguinte maneira: 

A diretoria responsável pela especialização elabora uma proposta (do 
Plano de Desenvolvimento Institucional) e depois somos (os diretores) 
convidados a discutir e fazer proposta de alteração, inclusão, além de 
escrevermos a parte que cabe à minha diretoria. (Entrevistado 1)  

 

Sobre isso o que chama atenção é o nível de centralidade decisória que 

existe na instituição. Todas as decisões importantes sobre as ações a serem 

desempenhadas pela ENAP são tomadas de “cima para baixo”. Há, até, 

envolvimento de servidores, mas unicamente aqueles escolhidos pela gestão 

central, pois tanto os diretores devem seu cargo à gestão, e os técnicos 

envolvidos são, segundo informações, aqueles escolhidos por ela para fazer 

parte do planejamento. Não há no regimento da Escola nenhuma descrição 

previa de como esse planejamento deverá ser feito ou de quem deverá 

participar dele, de modo que nenhum mecanismo democrático existe nesse 

processo. Categorias de servidores da Escola ficam automaticamente de fora 

de qualquer atividade de planejamento, e os que certamente desagradam à 

gestão também. 

Surpreendentemente, no entanto, consta no site da ENAP, a seguinte 

descrição sobre o PDI: 

O presente Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Escola 
Nacional de Administração Pública (Enap), relativo ao período 2015-
2019, consolida um conjunto de informações que expressam a 
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identidade, organização, estrutura e gestão da Escola; o papel que 
desempenha no cumprimento de sua missão de formar e capacitar os 
quadros da administração pública federal; bem como a projeção das 
ações que deverão ser implementadas nos próximos anos para 
aperfeiçoar e ampliar sua capacidade e potencialidade institucional. 
Trata-se de um documento construído coletivamente, com pleno 
envolvimento das distintas áreas da Escola e validado por seu corpo 
dirigente, refletindo o modelo de gestão participativa vigente na Enap, e 
que atende, a um tempo, dupla finalidade: constituir-se em instrumento 
orientador do desenvolvimento das ações da Escola no período a que 
se refere e subsidiar o processo de avaliação da Escola para fins de 
credenciamento para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu. 
(Site da ENAP) 54 

 

Ainda que tal informação não conste no PDI, é veiculado pela escola a 

propaganda de um planejamento inclusivo e democrático, o que não se pode 

confirmar a partir de uma análise mais aprofundada dele e das práticas da 

Escola. Assim, além de aparentemente confuso e recheado de muitas metas e 

objetivos, como já foi discutido anteriormente, ele também é pouco ou nada 

democrático, não representando os distintos segmentos da Escola porque 

partes dele não participam do planejamento e também porque os que 

participam não foram escolhidos por seus pares. Em última instancia, isso 

remete para a inexistência de participação da comunidade interna, inclusive, no 

perfil e conteúdo dos cursos ofertados pela instituição. Essa questão será 

discutida mais adiante.  

O PDI da ENAP também discorre sobre outro ponto ao qual este estudo 

propõe-se a analisar: a distribuição de informações, entendida como 

comunicação interna e externa da Escola.  Na realidade, há um documento em 

anexo ao PDI, sobre o “Plano de Comunicação da ENAP”. Seu objetivo é 

estabelecer estratégias para consolidar uma imagem positiva da Escola 

internamente, isto é, diante os servidores efetivos, em comissão, terceirizados 

e estagiários, e frente ao público externo (imprensa nacional e regional, 

servidores do governo federal, como alunos e ex-alunos, organismos 

internacionais, associações de carreira, universidades, outras escolas de 

governo. 

                                                           
54 Informação obtida através do site da ENAP. Disponível em:  
http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2351 Acesso em 03 de março de 2017.  

http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2351
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São traçadas como metas para aperfeiçoamento da comunicação 

interna da ENAP, dentre as quais se destacam: tornar a intranet (rede de 

compartilhamentos interna da Escola) mais dinâmica e atrativa; manutenção da 

circulação de informações através da lista de e-mails dos integrantes da 

instituição; produção de clipping semanal com noticiais sobre a ENAP ou de 

interesse para Escola; inserir um sistema de pop-ups nos computadores 

internos, de modo que fique sempre em destaque os cursos e outras atividades 

de interesse dos servidores. 

Para o público externo, a ENAP assumiu como meta a melhora continua 

do seu portal, a constante publicização de suas ações e informações via redes 

sociais, sobretudo a página da Escola no facebook, twitter, flickr e youtube; 

manutenção de comunicação permanente com o governo federal e órgãos 

parceiros da Escola. 

Quando consultados, os entrevistados avaliaram de forma positiva a 

comunicação interna e externa da Escola, afirmando que conheciam as metas 

e informações sobre a escola pois “Existe um processo de comunicação interna 

onde diariamente há um informe a todos os servidores da intranet” 

(Entrevistado 1). Todavia, um dos entrevistados criticou que embora ele 

conhecesse as metas da instituição, os servidores recentes, que segundo ele 

seriam em grande quantidade, ainda não estavam a par de toda a dimensão da 

instituição, numa perspectiva de que seriam esses servidores os responsáveis 

por tal desconhecimento.  

Acredita-se ser difícil mensurar se todos na instituição tem acesso as 

informações e conhecem as metas da Escola, visto que nem todos estão 

atentos ou tem acesso aos sistemas virtuais e que possuem níveis de 

formação educacional diferentes e Tempo de serviço igualmente distintos. Mas, 

é fato que a Escola possibilita que, os que tentarem esse acesso, tenham 

meios de consegui-lo. E é com base nisso que se julga positiva a experiência 

comunicativa da instituição.  

As redes sociais da instituição são alimentadas continuamente, o que 

pôde ser comprovado ao longo desta pesquisa. Além disso, o site da Escola é 
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intuitivo, fácil de manusear e de localizar quase que todas as informações 

necessárias. Nele, além das notícias, que se encontram em destaque em uma 

logo na página principal onde são veiculadas informações sobre cursos 

ofertados e demais notícias internas e de interesse institucional, é possível ter 

acesso via links laterais a todas as ações desenvolvidas pela ENAP (Café com 

debate, concurso inovação, casoteca da gestão pública, dentre outros), 

visualizar publicações, cadastrar-se como colaborador, ter informações sobre 

receitas e despesas, licitações, contratos, boletins de pessoal, etc. 

Em relação à comunicação da Escola com as demais instituições, vale a 

pena destacar a experiência da Rede Nacional das Escolas de Governo, que 

segundo informações oficiais é  

[...] uma articulação informal, de livre adesão, entre múltiplas e 
diferenciadas instituições governamentais brasileiras interessadas e 
engajadas na capacitação, formação e desenvolvimento de servidores 
e agentes públicos. (Site da ENAP)55 

 

Através da Rede a Escola mantem contato com mais 262 instituições 

governamentais, em números atuais, nos três níveis do governo (federal, 

estadual e municipal) e nos três poderes (executivo, legislativo e judiciário). Por 

intermédio dela são compartilhados conhecimentos e são realizadas parcerias 

para formação e capacitação de servidores. Logo, trata-se de um largo 

alcance, pois servidores de diversas instituições do país são comunicadas e, 

muitas vezes, direcionadas a participar dos cursos e demais serviços ofertados 

pela ENAP. 

É possível concluir, no tocante a questão da comunicação, que trata-se 

de uma área bem sucedida da instituição, o que é relevante, visto que se 

entende que ter uma comunicação eficaz é imprescindível até para que a 

Escola consiga cumprir o seu objetivo oficial, que é o de formação de carreiras, 

pois recrutar os melhores perfis tem relação com fazer saber as pessoas sobre 

o que a Escola tem feito, quais as ações/seleções em aberto. 

                                                           
55 Informação obtida via site d Escola. Disponível em: http://redeescolas.enap.gov.br/ Acesso 
em: 03 de março de 2017. 

http://redeescolas.enap.gov.br/
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Muito ligada à informação, está o quesito “relações externas da 

instituição”. Conforme consta no PDI institucional, a Escola mantém contato 

com os órgãos da administração pública que necessitam dos seus serviços. 

Desde 2005 são ofertados cursos de pós-graduação lato sensu, direcionados 

para órgãos públicos específicos. A demanda posta passa por análise na 

ENAP, em relação a sua exequibilidade (estrutura, equipe técnica) e relevância 

para o próprio órgão e para um contexto mais geral da execução de políticas 

públicas. 

A construção dos cursos obedece a critérios e orientações que visam 
garantir rigor e qualidade ao processo de desenho, sendo realizada de 
modo conjunto com os órgãos demandantes, com especial atenção ao 
momento inicial de negociação, quando são definidas as competências 
que o curso deverá desenvolver. (ENAP, 2015, p. 66) 

 

São exemplos desses cursos desenvolvidos diretamente para os órgãos 

solicitantes, o curso de Especialização em Políticas Públicas da Educação, 

feito para o Ministério da Educação e a Especialização em Gestão de Políticas 

Públicas de Proteção e Desenvolvimento Social, em parceria com o Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Os gestores entrevistados foram interrogados sobre a existência, ou 

não, de contato entre a ENAP e os órgãos receptores dos alunos egressos de 

seus cursos. O entrevistado 1 afirmou que a Escola mantém contato 

permanente com os órgãos receptores. “Mantemos reuniões com os nossos 

demandantes. Eles agendam conosco quando vão contratar um curso nosso. 

Avaliamos a demanda. Inferimos na demanda apontando caminhos”. 

(Entrevistado 1). Outro entrevistado ponderou que “[...] Trabalhamos com 

diversos servidores federais. Quando o curso é demandado fazemos reuniões 

para o entendimento da demanda.” (Entrevistado 2) 

Tanto pelo plano institucional quanto pela das falas dos gestores 

entrevistados, é possível perceber que a instituição mantém vínculo ativo e 

constante com os órgãos da administração pública federal demandantes dos 

cursos, desenvolvendo inclusive atividades específicas para atender as 

necessidades de cada órgão. Isso não significa, no entanto, que exista 

qualquer tipo de controle, por parte da Escola, do desempenho e 
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desenvolvimento dos egressos de tais cursos em suas atividades institucionais. 

Esse assunto será abordado mais à frente. 

 

5.4 CONDIÇÕES MATERIAIS 

 

 De acordo com dados institucionais, a ENAP possui ampla estrutura 

física, com boa iluminação e climatização. A quantidade de salas de aula é 

controversa, pois ao mesmo tempo que o PDI e o site institucional apontam 

para existência de 27 salas de aulas, são descritas no primeiro, em quadro 

analítico, apenas 23. A capacidade total seria de 945 alunos, numa variação de 

25 até 100 alunos por sala, tendo em vista que possuem tamanhos distintos, 

conforme pode ser visto a seguir. 

 

Tabela 04. Salas de aula da ENAP 

Nº de salas 
Capacidade 

Unitária 
Salas Área (m²) 

Capacidade 

Total 

2 60 110 120 

3 50 100 150 

3 100 220 300 

15 25 55 375 

Fonte: ENAP, 2015. 

 

O documento ainda afirma que “Todas as salas de aula são climatizadas 

e equipadas com datashow, flipchart, microcomputador, quadros branco e 

verde e parede emborrachada, sendo que 13 delas possuem lousa interativa.” 
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(ENAP, 2015, P. 113) Logo, de acordo com o exposto, a Escola possui uma 

estrutura física adequada. 

O PDI também traz um dado intrigante: a escola dispõe de 81 salas 

utilizadas pelas unidades administrativas, que seriam a presidência e as quatro 

diretorias. Para além dessas 81 salas e das salas de aula, a Escola possui 19 

espaços pra suporte educacional, sendo 1 sala de videoconferência, 1 de 

Tecnologias da Informação e Comunicação- TICs, 4 laboratórios de 

informática, 1 sala de professores, 1 auditório, 4 anfiteatros, 1 biblioteca, 1 

livraria, 1 secretaria escolar, 1 sala de convivência, 1 sala para atividades 

estratégicas, 1 sala para Comissão Permanente de Avaliação- CPA, 1 sala 

para Comissão de ética. 

As imagens abaixo, divulgadas pela própria Escola, servem de amostra 

em relação as instalações da instituição. Por elas, é possível perceber que de 

fato se trata de um bom espaço físico, que aparenta estar recheado de 

equipamentos materiais adequados às atividades lá desenvolvidas.  

 

FIGURA 02. Auditório da ENAP 

 Fonte: Arquivos da instituição. Disponível em: 

https://www.flickr.com/photos/enapgovbr/32927276903/ Acesso em 11/04/2017. 

 

https://www.flickr.com/photos/enapgovbr/32927276903/
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FIGURA 03. Sala para videoconferência 

 

 

Todas essas salas, de acordo com a instituição, possuem os 

equipamentos necessários. Assim, há na sala de videoconferência, por 

exemplo, computador, projetores multimídia, telas de projeção, mesa 

digitalizadora e cabine de tradução simultânea. 

Fora isso, a ENAP conta com 54 alojamentos (que têm no total, 188 

leitos e são equipados com cama, armários frigobar, banheiros, televisão, mesa 

de estudos e luminárias individuais), 1 lanchonete e 1 restaurante, 36 

banheiros e estacionamento com 415 vagas. 

Os alojamentos são destinados a alunos e colaboradores eventuais da 

ENAP, bem como a servidores públicos, matriculados em algum curso da 

instituição ou que tenham sido convidados para participar de cursos, 

seminários, eventos esportivos, dentre outras atividades institucionais, 

conforme prevê a resolução nº 50008, de 21 de setembro de 2015. O preço a 

ser pago é de 72,00 reais a diária e o pagamento dá-se por meio de Guia de 

Recolhimento da União- GRU.  
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Destinadas à atividade física, de lazer e convivência, a ENAP tem 1 sala 

de avaliação funcional e medicina esportiva,1 salão de musculação, 3 salas 

multiusos para atividades físicas direcionadas, como pilates, dança, ginástica e 

afins, 1 salão de jogos com sinuca/bilhar, 1 sala de convivência, 1 estúdio de 

música, 4 depósitos, 4 instalações sanitárias, 1 piscina aquecida, 1 vestiário 

com adaptação de acessibilidade, 1 campo de futebol e 5 quadras esportivas. 

Esses espaços são partilhados, via acordo de cooperação com a Associação 

de Centro de Treinamento de Educação Física Especial- CETEFE, responsável 

pelo treinamento de atletas paraolímpicos e pela reabilitação de pessoas com 

deficiências.  

Interessante citar que, de acordo com informação disponibilizada 

exclusivamente no site da Escola, pois não consta no PDI, tanto as instalações 

quanto os equipamentos e materiais da instituição, podem ser 

alugados/utilizados por pessoas/grupos externos. Nesse caso, o aluguel do 

laboratório de informática por 8 horas, custa 1.000,00 reais, a utilização de um 

microfone pelo mesmo tempo custa 26,00 reais e de uma sala para 80 lugares 

custa 500,00 reais.  

De forma resumida, o que se pode concluir em relação ao espaço físico 

e aos equipamentos institucionais, é que eles são suficientes para as 

atividades da Escola, atuando como um facilitador de seu bom desempenho. 

Pelas informações oficiais, é possível perceber que as instalações e recursos 

materiais que possui a ENAP estão, em geral, em melhores condições do que 

as das universidades públicas federais do país, já que possuem além de 

espaço amplo, instrumentos tecnológicos não facilmente encontrados nas salas 

de aula e auditórios das Universidades.    

 Quando os entrevistados foram interrogados em relação ao espaço 

físico e aos equipamentos da ENAP, os avaliaram de forma positiva, afirmando 

serem suficientes e estarem em boas condições.  

 Outro aspecto a ser avaliado em relação às condições materiais da 

ENAP, é o financeiro. É importante mencionar que a escola dispõe, de acordo 

com o PDI institucional, de autonomia administrativa, patrimônio próprio e 
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recursos do orçamento da União para a manutenção das suas atividades, a fim 

de que possam ser cumpridas as finalidades para as quais foi criada. 

 Por ter seu orçamento diretamente atrelado ao da União, a ENAP realiza 

uma proposta orçamentária, através do Planejamento Estratégico, onde são 

definidas prioridades, submetidas à apreciação do congresso federal, via Lei 

Orçamentária Anual- LOA. Segundo informações oficiais, “O planejamento para 

a definição das prioridades anuais da Escola envolve todas as áreas e é 

submetido à aprovação final pelo Conselho Diretor” (ENAP, 2015, p. 90) Logo, 

a partir do que já foi mencionado a respeito desse conselho, a definição de 

como será feita a alocação orçamentária da Escola acaba ficando nas mãos da 

gestão. 

Para 2015, ano do último PDI, a rubrica orçamentária da ENAP foi de  

24.325.975,00 reais. Desse valor é subtraída toda uma gama de gastos, tais 

quais: administração da unidade, capacitação de servidores, oferta de cursos 

de formação para carreiras de Estado, aperfeiçoamento de carreiras, dentre 

outros.  

Segundo dados oficiais de 2015 que constam no PDI, quase 17 milhões 

do orçamento anual da ENAP foram gastos com a administração interna. O 

menor valor de custo ficou com os cursos de formação inicial de carreiras, para 

os quais foram gastos pouco menos de 67 mil reais ao ano. No entanto, a 

última edição dos cursos de formação aconteceu em 2011. Para os cursos de 

aperfeiçoamento de carreiras, foram designados cerca de 490 mil reais. 

Segundo o PDI, a execução orçamentária é realizada através de eixos 

temáticos, que são conjuntos de atividades realizadas pela escola nas áreas de 

ensino, pesquisa e administração interna. Isso acontece da seguinte forma: no 

plano plurianual- PPA (2012-2015) a ENAP atua no “programa” Democracia e 

Aperfeiçoamento da Gestão Pública. Este programa tem dois objetivos 

centrais: a) fortalecer a governança e ampliar a capacidade institucional da 

administração pública, visando a melhor organização e funcionamento do 

Estado e, b) Aperfeiçoar a gestão de pessoas na administração pública federal, 

orientada por competências e pela democratização das relações de trabalho, 
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visando aumentar a capacidade do governo na implementação de políticas 

públicas. Para estes objetivos são traçadas metas: a) Aperfeiçoar o 

planejamento e a gestão da força de trabalho do Poder Executivo Federal; b) 

Fomentar inovações de gestão no âmbito da Administração Pública Federal; c) 

Fortalecer a gestão por resultados e a capacidade institucional dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal; e d) Implementar a Política de 

Desenvolvimento de Pessoas. Para essas metas são relacionadas iniciativas 

(ampliação de estudos e pesquisas para o planejamento e a gestão de polícias 

públicas, aperfeiçoamento da gestão de processos e dos mecanismos para 

indução e fomento de melhorias e inovações na gestão na Administração 

Pública Federal e implementação de política de desenvolvimento de pessoas 

na Administração Pública Federal) e uma ação (desenvolvimento de 

Competências de Agentes Públicos, Pesquisa e Disseminação de 

Conhecimento em Gestão Pública). 

É a partir dessas iniciativas e ações que a ENAP desenvolve seu plano 

orçamentário. Em relação a ação citada, por exemplo, são previstos oito 

desdobramentos e relacionado um tipo de “produto” mensurável. Observe: 

 

QUADRO 10. Plano orçamentário da ENAP 

Desenvolvimento gerencial da 

administração pública 

Capacitação realizada 

Formação inicial de carreiras Aluno formado 

Pós-graduação para servidores 

públicos 

Aluno pós-graduado 

Pesquisa e disseminação de inovação 

e conhecimento em gestão pública 

Produção intelectual disseminada 

Atividades de cooperação técnica e 

participação em fóruns internacionais 

Capacitação realizada 
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Aperfeiçoamento de carreiras Capacitação realizada 

Projetos especiais de 

desenvolvimento institucional 

Projeto concluído 

Educação Mediada por Tecnologias Aluno capacitado 

Fonte: Adaptado de ENAP (2005) 

Segundo informações oficiais, essa ilação é feita para que haja 

coerência entre a dotação orçamentária e o PPA, além de estabelecer uma 

relação entre despesas e áreas temáticas da instituição.   

 A forma como a Escola trata a questão orçamentaria a coloca bem nos 

objetivos oficiais da chamada nova gestão pública, o que já foi discutido em 

momento anterior. Não deve ser prerrogativa exclusiva da ENAP, mas é 

impossível não perceber o perfil quantitativista da instituição, que atrela seu 

orçamento aos produtos que gera. Assim, não se trata necessariamente de um 

orçamento para um curso de pós-graduação, por exemplo,  mas de um valor 

atrelado ao número de alunos que concluíram tal curso.   

Essa relação entre produto e orçamento é conduta rotineira. Se 

pensarmos como os recursos educacionais são distribuídos pelo MEC entre as 

Escolas, é possível visualizarmos essa mesma relação. Quantos mais alunos, 

mais recursos. Trata-se de percepção semelhante à da ENAP. A quantidade de 

projetos concluídos e especialmente de alunos concluintes, é determinante do 

montante a ser movimentado pela instituição. Nesse contexto, o número, 

precisa ser preocupação central.  

 O acervo bibliográfico da ENAP, de acordo com informações 

disponibilizadas em seu site, é de cerca de 13 mil títulos de livros, 184 títulos 

de periódicos impressos e aproximadamente 3 mil periódicos eletrônicos 

assinados, tanto nacionais quanto estrangeiros. 56Haveria ainda, de acordo 

                                                           
56 Informações disponíveis em 
http://antigo.enap.gov.br/index.php?option=com_content;task=blogcategory;id=190;Itemid=140 
Acesso em 26 de abril de 2017. 

http://antigo.enap.gov.br/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=190&Itemid=140
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com o Regulamento da biblioteca de 2011, fitas de vídeo, DVD, CD e outros 

materiais. 

 Localizado na biblioteca Graciliano Ramos, na ENAP, seu tema central é 

“administração pública e gestão governamental”. Sua missão oficial é  

[...] tratar e disseminar informações que auxiliem dirigentes e 
servidores públicos na melhoria da gestão pública e que contribuam 
para a consolidação do campo de conhecimento sobre administração 
pública, visando ao seu aperfeiçoamento. (ENAP, 2015, p.116) 

 

A coordenação da biblioteca é subordinada à Diretoria de Comunicação 

e Pesquisa da ENAP. Seu horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 

09 às 21horas.  É aberta ao público geral, mas somente para consulta local ao 

acervo, pois o empréstimo de livros é vedado a servidores públicos e alunos da 

instituição que residam no Distrito federal.      

Como público alvo, pessoas que podem se inscrever como usuários, a 

biblioteca Graciliano Ramos tem: a) dirigentes e servidores públicos ativos e 

inativos da administração pública Federal; b) os servidores públicos ativos e 

inativos do governo do Distrito Federal; c) professores universitários e 

pesquisadores residentes no Distrito Federal; d) funcionários ou servidores em 

exercício na ENAP e estagiários; e) alunos matriculados em cursos da ENAP, 

enquanto durar o curso; f) bibliotecas cooperantes do Distrito Federal, desde 

que haja reciprocidade. 

Os usuários da biblioteca podem ser “plenos” ou “comuns”. Os usuários 

plenos são os residentes no Distrito Federal, alunos da ENAP, durante o curso, 

ou estagiários, durante o período do estágio, tendo acesso a todos os serviços 

ofertados pela biblioteca. Estes precisam, além dos documentos gerais 

solicitados para inscrição na biblioteca (como RG e CPF), comprovar moradia 

no Distrito Federal e a “função” exercida, conforme listado em parágrafo 

anterior. Os usuários comuns podem ter acesso à biblioteca, mas não 

conseguem realizar empréstimos de obras físicas. Para isso, precisam apenas 

fazer cadastro disponibilizado na página de internet da biblioteca.  
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A biblioteca fica dentro do prédio da ENAP, com área total de 425 m2, 

que seria, a título de comparação, aproximadamente 20 vezes menos do que a 

Biblioteca Central Zila Mamede, da UFRN, cuja área total é de 8.586,49 m2, 

sendo  4.937,32 m² de área principal e 3.649,17m² de área anexa57.Entretanto, 

levando em consideração que a Graciliano Ramos abriga títulos de apenas 

uma grande área, enquanto que a Zila Mamede possui acervo de dezenove 

grandes áreas de saber58, mais laboratório de informática, auditório e 

miniauditório dentro da biblioteca, acredita-se que a biblioteca da ENAP possui 

tamanho considerável.   

 Comparando o tamanho do acervo, a biblioteca da UFRN possui pouco 

mais de 420 mil volumes, dentre livros, folhetos, periódicos, teses, dissertações 

e multimeios. A ENAP possui cerca de 13 mil títulos especializados em 

administração pública.  A Zila Mamede, de acordo com informações de seu 

bibliotecário59, possui 3 mil títulos nesta área, dentre multimeios, livros, 

monografias e periódicos.  

Diante da dificuldade em mensurar a qualidade do acervo bibliográfico 

de uma instituição, a não ser, preliminarmente, através da sua quantidade de 

títulos, pode-se aferir, quando traçado um paralelo com a biblioteca de uma 

Universidade Federal, que a ENAP possui um grande acervo dentro da área 

específica com a qual trabalha, já que excede em cerca de 10 mil títulos o 

acervo da UFRN. 

Segundo PDI o acervo da ENAP está totalmente ligado aos cursos de 

formação, pós-graduação lato sensu e aperfeiçoamento, ofertados pela Escola 

e cresce numa média de 200 títulos por ano, a partir de compras, permutas 

doações. A Revista do Serviço Público, organizada pela Escola, é impressa e 

disponibilizada para consulta pela biblioteca.  

                                                           
57 De acordo com informações disponibilizados no site da Biblioteca. Disponível em 
http://sisbi.ufrn.br/bczm/pagina.php?a=historico#.WQir-4WcFjo Acesso em 02 de maio de 2017.  
58 A saber: generalidades, filosofia, psicologia, religião. teologia, ciências sociais, ciências 
exatas, ciências naturais, ciências aplicadas, medicina, tecnologia, artes, arquitetura, esportes, 
linguística, literatura, geografia, biografia e história. 
59 Informações obtidas em conversa direta com bibliotecário, em 02 de maio de 2017. 

http://sisbi.ufrn.br/bczm/pagina.php?a=historico#.WQir-4WcFjo
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Existe na instituição a Comissão de Acervo Bibliográfico, formada por 

diretores, assessores e coordenador de biblioteca, responsável pela avaliação 

periódica do acervo bibliográfico, aquisições de publicações e pelas normas de 

acesso ao acervo. 

Nos documentos oficiais, não foi mencionado nenhuma prática de 

sugestão de aquisição de títulos por parte da comunidade escolar, o que nos 

faz concluir que se trata de uma decisão da gestão, sem que haja mecanismos 

de consulta de alunos e professores.  

Os entrevistados avaliaram de forma positiva o acervo bibliográfico da 

instituição. Um deles afirmou que “Nossa biblioteca é uma das melhores na 

área de gestão pública” (Entrevistado 2). Outro destacou: “Nossa biblioteca é 

bem atualizada” (Entrevistado 1). É preciso lembrar, no entanto, que são os 

próprios gestores que são responsáveis pela aquisição do acervo, não sendo 

possível verificar a opinião dos usuários plenos e comuns sobre esta questão.  

 

5.5 RECURSOS HUMANOS 

 

 A ENAP é formada por basicamente três tipos de servidores: os 

docentes, os técnicos administrativos e os terceirizados. Tratam-se de 

servidores que além de funções distintas, são contratados a partir de 

formatações diferentes e possuem tempos de permanência no cargo 

igualmente diferenciados.   Por isso, não é possível falar nos recursos humanos 

da instituição de forma geral, mas somente levando em consideração essa 

diversidade de natureza de trabalho. 

 Não foram encontradas informações sobre os funcionários terceirizados 

da instituição em seu PDI. No site da escola foi possível localizar a lista dos 

funcionários terceirizados. Estes são responsáveis pelas atividades acessórias, 

tais como: agente de portaria, vigilante, recepcionista, servente, motorista e até 

engenheiro e analista de banco de dados. Pela última lista de terceirizados 

divulgada, que data de 2015, são um total de 91 funcionários terceirizados.  
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 O corpo técnico-administrativo da ENAP é composto por servidores 

permanentes e é subdivido em três níveis: auxiliar (artífice), intermediário 

(assistente administrativo, assistente técnico, auxiliar de processamento de 

dados auxiliar, de serviços gerais, motorista, técnico de processamento de 

dados, telefonista e vigia), e superior (analista técnico administrativo, técnico de 

nível superior, técnico em assuntos educacionais e bibliotecário). 

Esses servidores entraram na instituição a partir do ano de 2006, data 

do primeiro concurso público realizado para compor o quadro de pessoal da 

Escola. Até então não havia na instituição nenhum servidor permanente. 

Depois disso, houve mais um concurso em 2009 e outro em 2015. 

 O total de servidores permanentes da ENAP, segundo informações do 

PDI, de 2015, é de 138 técnicos administrativos, que correspondem a todo o 

corpo de funcionários efetivos da instituição, já que somente tal categoria é de 

caráter permanente. Assim, os técnicos em assuntos educacionais e os 

auxiliares de serviços gerais, são maioria dos servidores, tendo 34 para cada 

função. Em quantidade mais expressiva, há ainda os técnicos de nível superior, 

que somam 27 servidores, e os assistentes administrativos, que são 24. Os 

demais cargos têm número de servidores que variam entre 6 e 1. É preciso 

mencionar, entretanto, que o mesmo documento faz menção há um 

quantitativo de 127 servidores permanentes, dando a entender que este seria o 

número real de servidores em condição ativa na instituição.    

Em relação aos cargos administrativos da instituição, chama atenção o 

fato de não existir nenhum perfil específico de pedagogo, tendo-se em vista 

que trata-se de uma Escola e que, enquanto tal, lida cotidianamente com 

questões pedagógicas. O técnico em assuntos educacionais, de larga presença 

na ENAP, não é, por exigência da função, um pedagogo, já que o requisito 

para carreira é apenas o de ter concluído um curso de graduação de nível 

superior, reconhecido pelo MEC, independentemente da área.   

De qualquer modo, a esses servidores efetivos, somam-se uma gama de 

servidores cedidos ou requisitados de outros órgãos, ocupantes de cargos afins 

e do cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental 
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(EPPGG), além dos nomeados para cargos de livre provimento. O quadro 

abaixo detalha essa informação.  

 

QUADRO 11. Quantitativo de servidores “especiais” da ENAP 

Categoria Quantidade 

Requisitados 33 

Cargo em comissão  26 

Cedidos 11 

Requisitados de outros órgãos  1 

Exercício descentralizado de carreira  17 
Fonte: Adaptado de ENAP (2015) 

 

Ao compararmos o quantitativo dos tipos de servidores da ENAP, 

conforme ilustra o gráfico abaixo, pode-se perceber que somando os 

profissionais terceirizados e os comissionados (total de 168 servidores), há um 

número superior ao dos funcionários ativos permanentes (127). Excluindo-se 

os terceirizados, que por desempenharem funções não finalísticas, sua 

utilização tem se tornado prática na administração pública60, tem-se ainda um 

número alto de servidores “especiais”. São 88 funcionários não permanentes 

que ocupam cargos, geralmente os mais privilegiados da Escola, pelo 

mecanismo de indicação, sem passar por mecanismos diretos de seleção 

pública por mérito. Não se sabe exatamente qual a atuação de cada 

funcionário desse dentro da Escola, mas, conforme já dito em outro momento 

desse texto, parte deles são os ocupantes dos cargos de coordenação e 

direção da instituição. O próprio detalhamento da ENAP, que não é totalmente 

elucidativo, dá a entender que 26 dos 88, ocupam cargos comissionados de 

gestão. 

 O gráfico abaixo expõe melhor a natureza desses servidores, no ano de 

2015, conforme consta nos dados oficiais.  

 

                                                           
60 Embora o fato de se tornar corriqueira não seja fator de legitimação de tal utilização. 
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    Gráfico 01. Tipificação e quantitativo de servidores da ENAP 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados oficiais (2017). 

 

A nomenclatura utilizada pela instituição é confusa, pois diferencia os 

servidores especiais que seriam “requisitados”, quando na realidade todos as 

categorias expostas acima são, ao final das contas, compostas por 

requisitados, já que desde os “cedidos” ao “cargo comissionado” todos eles 

somente estão na ENAP porque em algum momento foram chamados pela 

instituição para tal.   

O corpo docente da escola, por sua vez, diferente do que acontece com 

as Universidades, por exemplo, não é fixo, permanente. Os professores são 

oriundos do seu próprio corpo de servidores ou de outros órgãos públicos, ou 

ainda professores de instituições universitárias públicas ou privadas. Esses 

profissionais prestam seleção, que segundo informações oficiais, são abertas 

periodicamente e possuem basicamente duas etapas: análise curricular e 

apresentação do conteúdo do curso e oficina de didática.  Essas seleções são 

publicizadas através do site da Escola para seus diversos programas e cursos. 

 As seleções docentes são dirigidas pelos coordenadores dos cursos ou 

das outras atividades demandantes. De acordo com o PDI, esses levam em 

consideração basicamente três aspectos centrais para escolher os professores: 

formação acadêmica comprovada nas áreas do conhecimento relativas à 



214 

  
 

disciplina e curso; experiência profissional na gestão pública e experiência 

docente. Seria por esses critérios que  

[...] grande parte dos professores são servidores públicos que também 
desenvolvem atividades acadêmicas. Normalmente, são esses 
profissionais que conseguem aplicar, aos cursos que ministram, o 
enfoque adequado, pautado pela identificação dos problemas de 
governo e pela capacitação sob a perspectiva do Estado. (ENAP, 2015, 
p. 103) 

 

Nota-se que pelos aspectos pontuados na seleção docente, se restringe 

um tipo de docente ideal, que seja interno ou não a instituição, certamente será 

alguém que tem experiência com docência mas que também em algum 

momento já participou do núcleo governista, tendo atuado como gestor público. 

A expectativa que a ENAP mantém, pelo que se percebe, é o professor de 

seus cursos fale a linguagem governista, tendo como balizador as questões e 

percalços de Estado. 

Esse aspecto é reforçado pela possibilidade de gratificação (por encargo 

de cursos ou concursos) aos servidores federais que participam como instrutor 

de curso de formação, em caráter eventual, promovidos pela própria 

administração. Essa possibilidade é um dos motivos pelos quais a ENAP tem 

comumente atraído professores de instituições públicas de ensino superior que 

pela natureza da função já exercida tendem a ser profissionais bem 

qualificados. 

A possibilidade de contar com docentes servidores públicos da 
administração direta ou provenientes de universidades públicas e 
privadas garante à Enap capacidade de mobilizar um corpo docente 
qualificado e adequado às necessidades do governo, e conhecimento 
útil para o aprimoramento da gestão pública.  (ENAP, 2015 p. 104)  

 

A análise curricular dos inscritos na seleção docente da ENAP acontece 

durante a formulação do curso a ser desenvolvido quando já foi feito seu 

desenho curricular e já se sabe qual o perfil de docente mais adequado a cada 

disciplina ou modulo. Para essa análise, é observada a especialização e 

notoriedade da instituição à qual o pretenso docente está vinculado. Segundo 
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informações oficiais, essa forma de seleção é uma prática nas escolas de 

governo internacionais. 

Argumenta-se, no PDI institucional, que pelo perfil e intuito dos diversos 

cursos oferecidos pela instituição, é imprescindível que os docentes sejam 

engajados com o setor público, a fim de que possam ofertar uma 

contextualização do que é ensinado. Ao mesmo tempo, também precisam ter 

experiência docente, para que os conhecimentos práticos possam ser 

balizados por reflexões teóricas alinhadas com o projeto pedagógico da Escola. 

 O processo de seleção de docentes para os cursos de 

especialização/aperfeiçoamento é diferente do que acontece com os demais. 

Isso porque a seleção de docentes acontece de duas formas: pela constituição 

de um banco de colaboradores, ou por publicação de edital de chamada 

pública, para os servidores públicos federais que atendem as exigências do 

edital lançado. Prioritariamente, o banco de colaboradores serve aos cursos de 

especialização e aprimoramento e a chamada pública aos cursos de educação 

continuada, mais voltados ao desenvolvimento técnico gerencial.  

O banco de colaboradores é formado a partir da observação de três 

critérios, já mencionados anteriormente: formação acadêmica, experiência 

profissional na gestão pública e experiência docente. Depois disso, é feita 

análise curricular, onde é analisada a trajetória profissional do docente, 

sobretudo em relação a realização de projetos na área das políticas públicas ou 

gestão pública, ao exercício de cargo público ou outro tipo de inserção com 

projetos públicos. Nessa etapa, também é avaliada, para os casos em que o 

docente já lecionou na ENAP, seu desempenho enquanto professor da 

instituição.  

Os editais de chamada pública recrutam servidores públicos federais de 

todo país, que podem atuar na sede da ENAP, no Distrito Federal, ou até, em 

algumas vezes, em seus estados de origem, em cursos oferecidos através de 

parcerias. Esse tipo de seleção conta com duas fases: análise curricular e 

posterior realização de curso de formação. Na análise curricular (na qual é 

estabelecida um sistema de pontuação mediante o que o candidato comprova) 
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são levados em conta: experiência docente, formação acadêmica em relação à 

temática do curso para o qual está sendo feita a seleção, cursos de 

aperfeiçoamento correlatos e experiência técnica em relação ao tema do curso. 

No curso de formação, do qual somente fazem parte os aprovados em etapa 

anterior, se espera que o docente mostre conhecimentos, habilidades e 

técnicas compatíveis ao curso em que deverá lecionar.  

Por fim, os aprovados nessas duas fases de seleção passam a compor 

um banco específico de colaboradores, podendo ou não ser chamados para 

contratação, obedecendo os critérios legais de contratação e remuneração 

para servidores públicos que se envolvem em cursos de formação. 

Acredita-se que a ENAP consegue captar, a partir de seus sistemas de 

seleção, profissionais com formação acadêmica e técnica equivalente ao tipo 

de função a ser desempenhada, tendo em vista todas as exigências 

curriculares exigidas nesse processo. Todavia, é importante mencionar que a 

distinção entre o banco de colaboradores que servirá aos cursos de 

especialização e o que será utilizado para as demais atividades da instituição 

parece ser algo confuso. Não fica claro, qual a intenção da Escola, em seu 

discurso, ao reservar à docência nos cursos de “técnica gerencial” 

exclusivamente os servidores públicos, gerando dessa forma a compreensão 

de que os cursos de pós-graduação, prioritariamente, não seriam lecionados 

por esse tipo de profissional.    

Não é um problema que uma instituição pública opte por profissionais do 

setor público, ainda mais dada a temática central na qual se debruçam as 

ações da ENAP. Na realidade, ao examinar as regras para seleção de seu 

banco de colaboradores, embora não se exclua os profissionais do setor 

privado, as regras tornam mais propício que alguém do setor público seja 

selecionado. A própria “fala” da instituição, em seus documentos oficiais, nos 

leva a perceber certa preferencia por esse tipo de perfil de professor. O 

confuso é que isto não esteja suficientemente claro. Ao contrário disso, a 

Escola faz uma distinção entre dois perfis de docentes, e de seleção de 

docentes, que é contraditória, ou que pelo menos é de difícil realização prática.   
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  O processo de capacitação dos servidores e docentes da ENAP, assim 

como os demais aspectos, é diferente em relação a cada um desses perfis. A 

capacitação dos docentes, de acordo com informações oficiais, é traçada no 

sentido de dotá-los dos pressupostos políticos e pedagógicos impressos pela 

Escola em seus cursos.  

Esse alinhamento entre Escola e professores, nos cursos de pós-

graduação, aconteceria através das reuniões pedagógicas, no planejamento 

dos cursos e dos componentes curriculares, na avaliação das disciplinas e na 

qualificação dos trabalhos de conclusão de cursos61. Isto porque o docente “[...] 

é partícipe da construção dos programas, porque é profissional especializado e 

dotado de experiência na prática governamental.” (ENAP, 2015, p. 108). Os 

cursos de especialização, seriam, em certa medida, construídos coletivamente 

e por intermédio dessa interlocução, se daria parte da capacitação docente.   

De forma específica, nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2015 houve uma 

Oficina de Metodologia de Estudo de Caso, voltada exclusivamente para 

docentes da Escola, oferecendo capacitação para a elaboração de estudos de 

caso, que seriam utilizados pela própria Escola e disponibilizados no site da 

Escola, na seção Casoteca de Gestão Pública, de acesso público. 

 Os docentes dos cursos de desenvolvimento técnico gerencial, tem uma 

ferramenta de capacitação a mais do que os que lecionam nos cursos de 

especialização. Isso porque durante o processo seletivo, eles participam de um 

curso de formação, com carga horaria de 35 horas que tem como enfoque a 

apresentação do curso, o planejamento de aulas, didáticas facilitadoras da 

aprendizagem e prática de aulas com feedback oral. 

A apresentação do curso e a etapa da didática para facilitadores de 
aprendizagem têm o objetivo de apresentar as competências 
necessárias a um facilitador de aprendizagem da Enap, constituindo 
assim importante etapa de alinhamento político-pedagógico do 
processo. Como esse processo seletivo visa inicialmente captar 
servidores qualificados e com perfil docente para atuarem em uma 
escola de governo, o objetivo desse alinhamento político-pedagógico 
torna-se essencial para maximizar a disseminação do acúmulo de 

                                                           
61 Os docentes analisam em conjunto os trabalhos de conclusão de curso dos alunos, numa 
tentativa de parametrizar os critérios de avaliação. 
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conhecimento útil adquirido pelo servidor na administração pública. 
(ENAP, 2015, p. 109) 

 

É possível perceber que foco da ENAP, em relação aos docentes, não 

está em oferecer uma qualificação de ponta, já que a seleção serviria 

justamente para filtrar os profissionais já qualificados para atuarem frente a 

suas atividades educacionais. O que é até lógico, tendo em vista que não há 

um corpo permanente de professores multifuncionais, que acabam sendo 

utilizados para os mais diversos cursos e que por isso precisariam de 

capacitação específica para tal empreitada.  

A medida que um professor é selecionado para um curso específico, em 

tese, isso já significa que ele possui a expertise adequada. Nesse caso, então, 

sobraria para instituição, fazer um alinhamento pedagógico, a fim de que em 

sala de aula o professor possa refletir a concepção político-pedagógica da 

Escola.  

Resta salientar, em relação a esse aspecto, que por algum motivo, os 

professores dos cursos técnico gerenciais, acabam passando por um item a 

mais de capacitação pedagógica, onde tem contato com o ensino e o treino de 

práticas de atuação didática, diferentemente do que acontece com os docentes 

das especializações e aperfeiçoamentos. Volta-se, assim, a ser reforçada a 

confusa separação entre os cursos de pós-graduação e os demais, conforme já 

discutido anteriormente.     

Em relação ao seu corpo técnico-administrativo a ENAP promove 

processos de capacitação interna. A demanda por esses cursos é, segundo a 

instituição, atualizada anualmente através de um plano de capacitação, a fim 

de que o desenvolvimento dos servidores possa sempre servir ao alcance dos 

objetivos da Escola. Assim, o Plano Anual de Capacitação da ENAP (Pace) é 

desenvolvido a partir de “[...]competências identificadas nas diretrizes 

estratégicas da Escola e analisadas segundo os perfis existentes, o 

desempenho apresentado e as respectivas necessidades de atuação.” (ENAP, 

2015, p.111) 
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Os perfis de servidores, para fins de capacitação, são: a) dirigentes 

(presidente, pelos diretores, pelo chefe de gabinete e chefe da assessoria de 

cooperação internacional); b) gerencial tático (coordenadores gerais, 

procurador, auditor, assessor da presidência, equipe técnica da assessoria da 

presidência e equipe técnica da assessoria de cooperação internacional); c) 

técnico administrativo (técnicos de editoração, de gestão de pessoas, de 

orçamento, finanças e contabilidade, de compras e contratos, de TI, de 

secretaria, de eventos, de arquivo, de logística, de serviços gerais, bem como 

os servidores de apoio administrativo e secretarias) e; d) técnico de ensino, 

pesquisa, comunicação e biblioteca.    

Os principais temas das capacitações são: administração pública, 

referenciais educacionais, técnicas e instrumentos para o desenvolvimento do 

trabalho, gestão estratégica, orçamento, processo comunicacional nas 

organizações e gestão do conhecimento. 

Esses temas podem ser trabalhados, conforme previsto nos planos 

anuais de capacitação, por intermédio de cursos presenciais e a distância, 

aprendizagem em serviço (ações desenvolvidas internamente nas equipes, 

geralmente de forma prática, como manuseio de sistemas), grupos formais de 

estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos internos e/ou 

externos. Lembrando que a instituição prevê a possibilidade de afastamento do 

servidor para capacitação, respeitando-se o que é previsto em lei e as 

necessidades da Escola.  

Foi perguntado aos entrevistados se a instituição possibilitava aos 

servidores cursos de capacitação, ambos deram respostas positivas. Um deles 

completou: 

Sim. Temos um programa interno de capacitação e podemos fazer 
também os nossos próprios cursos. Todos podem fazer mas com 
anuência das chefias. (Entrevistado 2) 

 

Embora não seja possível visualizar a frequência dos cursos de 

capacitação nem a quantidade e perfis de servidores participantes, de acordo 
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com informações oficiais, é possível perceber que a instituição tem destinado 

atenção a questão da capacitação de seus servidores, mantendo cursos de 

temáticas diversas, que tratam desde o tema central da instituição, a 

administração pública, quanto de temáticas relacionadas ao desenvolvimento 

cotidiano do trabalho, a exemplo dos cursos na área de processo 

comunicacional nas organizações. 

Em relação a suficiência de seu número de funcionários, pela ausência 

de um parâmetro que possa nos balizar para definir seu quantitativo de 

recursos humanos como suficiente ou não, resta apontar que a possibilidade 

de recorrer a mecanismos burocraticamente mais simples do que o concurso 

público para contratação de uma gama de servidores de diferentes perfis, se 

não garante que há funcionários em número suficiente, pelo menos é um 

indício de que ao menos a instituição tem maleabilidade para tentar alcançar tal 

suficiência. Isso não implica, todavia, em contratações bem feitas nem que há 

mérito nessa forma de contratação.  

Os funcionários entrevistados, ocupantes de cargos de gestão, 

avaliaram de forma positiva o ambiente de trabalho que possuem na ENAP, a 

remuneração recebida e desenvolvimento da instituição como um todo. 

Também afirmaram que percebem o número de funcionários da instituição 

como positivo. Entretanto, o entrevistado 1, quando questionado se o corpo de 

funcionários da Escola é bem qualificado, respondeu: 

Ai que mora o problema. Não temos recursos humanos no perfil que 
precisaríamos porque recrutamos por concurso e no concurso não 
conseguimos captar (Entrevistado 1) 

  

Outro entrevistado, sobre a mesma questão, disse: 

Nem todos possuem capacitação adequada. Precisamos de mais 
servidores com formação em pedagogia. (Entrevistada 2) 

 

Através dessas falas pode-se perceber que apesar da logística de 

contratação dos funcionários (desde os permanentes, os terceirizados, os 

indicados e os docentes), o corpo de funcionários não é o desejável, seja pela 
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ausência de um perfil específico, o do pedagogo, ou pelo perfil do recrutado em 

concurso público.  

 

5.6 DIMENSÃO EDUCACIONAL 

 

A avaliação da dimensão educacional da ENAP foi realizada tendo como 

foco os cursos de formação para carreira de Especialista em Políticas Públicas 

e Gestão Governamental- EPPGG, conforme já explicitado anteriormente. São 

inúmeras as atividades educacionais promovidas pela instituição (ver o capítulo 

II deste trabalho), mas para efeito dessa avaliação foi considerado o curso de 

formação para a carreira de EPPGG, dada a relevância dele para a origem e 

alcance dos objetivos da instituição e pela maior facilidade de obtenção de 

informações sobre o mesmo, se comparado ao curso de Analista de 

Planejamento e Orçamento- APO.  

   O curso de formação para a carreira de EPPGG está atualmente em 

sua 16ª versão, tendo o PDI institucional indicado em cronograma ainda a ser 

definido a existência de uma 17ª edição que deverá acontecer em breve, tendo 

em vista que já tramita pedido de abertura de novo concurso para 

preenchimento de vagas da carreira em questão. 62 

As informações específicas sobre o curso de EPPGG não estão 

disponíveis no PDI institucional, logo, não fazem parte, com exceção da 

previsão de lançamento de turma, do planejamento bianual da Escola. As 

informações obtidas a respeito desse curso foram, por indicação de um dos 

entrevistados, alcançadas via “Cadernos 33”, uma coletânea divulgada pela 

ENAP, feita por seus colaboradores, sobre aspectos da instituição ou mesmo 

sobre temas gerais da gestão de políticas públicas, através de documentos 

internos publicados no site institucional, como o programa do curso de 

                                                           
62 Ver: 
https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/documento/detalhes_documento.jsf?protocolo=5200
9000024201739 
 

https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/documento/detalhes_documento.jsf?protocolo=52009000024201739
https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/documento/detalhes_documento.jsf?protocolo=52009000024201739
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formação em EPPGG de 2011 e ainda, por intermédio de material explicativo 

do curso, feito pela instituição para apresentar aos alunos iniciantes desse 

mesmo ano. 

É preciso salientar que o material dos Cadernos 33 analisam até a 12ª 

edição dos cursos de formação em EPPGG, deixando então uma lacuna entre 

a 13ª e a 15ª edição, já que sobre a última delas, a 16ª, que aconteceu em 

2011, há material disponível no site institucional. Por isso, nesse texto, essas 

três turmas anteriores do curso não foram alvo de análise.   

Também é necessário frisar que apenas o conteúdo programático da 16ª 

edição do curso foi analisado em detalhe. É sabido que os conteúdos das 

demais turmas não se reduzem a ele, porém optou-se aqui por tê-lo como 

recorte analítico a fim de viabilizar esse estudo, dado o tamanho do universo da 

pesquisa, e por acreditar que sendo a última versão posta em ação, representa 

o cumulativo de reformulações e adaptações feitas ao longo de toda a história 

dos cursos de formação, ainda que se perceba a existência de singularidades a 

cada um de seus momentos.  

 Em outro momento da tese (segundo capítulo), já foi apresentada a 

criação da ENAP e, paralelamente a isso, da carreira e do curso de formação 

em EPPGG. Cabe reiterar que a primeira edição deste curso data de 1989. 

Ferrarezi; Zimbrão; Amorim (2008) destacam o tamanho entusiasmo envolvido 

na divulgação da criação da carreira, apresentada como uma revolução que 

mudaria o serviço público brasileiro de forma definitiva. Quase 70 mil pessoas 

inscreveram-se no concurso para as 120 vagas disponibilizadas.  

Quando teve início o primeiro curso de formação, contam as autoras, o 

desafio a ser vencido foi o da heterogeneidade dos 120 aprovados na 1ª etapa 

do concurso. A turma foi composta por profissionais das mais diversas áreas, 

idades e níveis escolares, de modo que o conteúdo que alguns achavam 

complexo demais, outros julgavam ser superficial.  

Nesse momento, ainda segundo as autoras, havia “certa dose de 

improvisação” em relação ao curso e a carreira. A legalização da carreira não 



223 

  
 

estava pronta quando o curso iniciou. Suas atribuições também não estavam 

totalmente definidas, mas o curso de formação precisava ter como guia 

estruturante essas atribuições. Havia ainda, toda uma tentativa de andar de 

acordo com a ENA francesa, mesmo com o Brasil tendo uma realidade 

burocrática diferente.  

O objetivo inicial dos cursos de formação era:  

[...] formar gestores que, habilitados para fazer leituras compreensivas 
das relações contidas no complexo Estado-Sociedade, sejam capazes 
de participar ativamente do processo decisório no qual estivessem 
inseridos, interagindo com o meio-ambiente, construindo alianças e 
agendando questões estratégicas. (FERRAREZI; ZIMBRÃO; AMORIM, 
2008, p. 24) 

 

O primeiro curso teve duração de 18 meses e 2.800 horas. Seguindo o 

modelo da ENA, foi dividido em três etapas: embasamento, estágio e 

complementação.  

A etapa de embasamento foi subdivida em atividades de integração, 

disciplinas de fundamentos (como ciência política, economia, direito, 

administração, metodologia científica e filosofia e ética), práticas de políticas 

públicas (que contava com o estudo e a elaboração de projetos de políticas 

públicas), instrumentos de gestão (disciplinas como planejamento estratégico e 

economia os setor público), instrumentação à pesquisa, língua estrangeira e 

análise de conjuntura ( discussões sobre políticas públicas). 

A segunda etapa, foi destinada ao estágio supervisionado dos alunos em 

órgãos governamentais. Já a terceira, a de complementação, propôs-se a 

superar as possíveis lacunas adquiridas nas etapa anteriores e a elaboração 

do trabalho final do curso.  

Segundo Ferrarezi, Zimbrão e Amorim (2008) as estratégias didáticas 

foram, principalmente, aulas expositivas, seminários, palestras, trabalhos 

práticos e visitas. Os alunos derivariam ser avaliados levando em consideração 

a integração entre os conteúdos teóricos e a prática. No entanto, de forma 

crítica, as autoras já apontam que havia uma discrepância entre teoria e 
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prática. “[...] a maior dificuldade residia na falta de experiência em ensino 

aplicado, por parte da ENAP e dos docentes, sendo a maioria originária das 

universidades, prevalecendo o caráter acadêmico.” (FERRAREZI; ZIMBRÃO; 

AMORIM, 2008, p. 32) 

Na realidade, os próprios alunos, via comissão dos representantes, 

teceram críticas ao curso de formação, conforme registrado pelas autoras. 

Foram criticados aspectos como: alta fragmentação dos temas do curso e 

pouco aprofundamento das disciplinas; necessidade de fortalecimento do bloco 

de análise de conjuntura; qualificação inadequada dos professores à 

especificidade do curso; secundarização das atividades práticas de formação 

do gestor frente às aulas expositivas e falta de homogeneidade de avaliação 

dos estágios, realizadas por supervisores. Havia, por resumo, especialmente 

uma crítica aos conteúdos programáticos do curso e a baixa capacidade 

prática, entendida como fundamental para exercício da função a ser ocupada.  

Em relação à existência de avaliação interna dos cursos de formação, é 

preciso reiterar, conforme já se adiantou antes, que há sim, oficialmente, 

mecanismo de avaliação interna, por parte dos alunos cursistas, o que ocorre 

ao final de cada etapa do curso, a partir de seminários. Entretanto, não foram 

encontrados os relativos posicionamentos avaliativos fetos pela própria 

instituição em relação a avaliação feita pelos alunos. Essa é, inclusive, uma 

das críticas realizadas por Ferrarezi; Zimbrão; Amorim (2008) quando dizem: 

“Um ponto que chama atenção, nessa primeira experiência da ENAP, é o 

destaque dado às avaliações feitas pelos alunos sendo difícil encontrar nos 

documentos analisados, um contraponto feito pela coordenação.” 

(FERRAREZI; ZIMBRÃO; AMORIM, 2008, p. 34) 

A feitura de avaliação interna por parte do aluno do curso de formação é 

uma atitude vista como positiva a todo o processo de ensino aprendizado 

envolvido. Mas somente escutar os alunos, ter uma via aberta para exposição 

de como eles percebem o curso que estão fazendo, ou fizeram, não é por si só 

suficiente para uma possível melhoria dessa atividade basilar da instituição. A 
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falta de um feedback oficial da Escola as críticas e sugestões impetradas é um 

entrave ao desenvolvimento dos cursos de formação.  

De maneira oficial, a ENAP não menciona a existência de nenhuma 

autoavaliação especificamente sobre o curso de formação em EPPGG, mas é 

preciso atentar para o fato de que esse documento produzido por Ferrarezi, 

Zimbrão e Amorim (2008) pode sim ser considerado como um mecanismo 

autoavaliativo, já que as três autoras possuíam a época da escrita dos 

Cadernos 33, relação estreita com a instituição, sendo Ferrarezi então 

coordenadora de pesquisa, Zimbrão integrante da carreira de Especialista em 

Políticas Públicas e Gestão Governamental e Amorim, à época, atuava como 

assessora técnica da coordenação geral de pesquisa da ENAP. Além disso, 

quando foi solicitado informações sobre os cursos de formação ofertados pela 

instituição, um dos gestores afirmou que a maioria delas estavam condensadas 

nos dois volumes publicado pelas autoras, estando as demais guardadas em 

arquivos físicos de difícil acesso. Logo, a própria instituição reconhece esse 

material produzido como sendo uma fonte de informações, até mesmo um 

histórico sobre tais cursos.  

Um dos questionamentos dessa pesquisa em relação aos cursos de 

formação em EPPGG diz respeito à existência, ou não, de mecanismos na 

ENAP para acompanhamento dos egressos. Isso porque se entende que saber 

o destino institucional desses egressos e a atuação dos mesmos em seus 

respectivos órgãos públicos de lotação é importante para mensurar como 

positiva ou negativa a experiência dos cursos de formação sob 

responsabilidade da Escola.  

Não se quer, com isso, afirmar que todo conhecimento e habilidade 

demostrada pelos egressos em suas funções possam ser automaticamente 

correlacionados ao curso de formação ofertado pela ENAP. O aluno desse 

curso já passou por uma seleção anterior, na qual concorreu com vasto número 

de inscritos e se submeteu à prova, comumente, de alto nível intelectual, 

envolvendo as disciplinas de português, inglês, raciocínio lógico e quantitativo, 
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direito constitucional e administrativo, administração geral e pública, ciência 

política e economia, com questões objetivas e discursivas.    

Para se ter uma ideia, no concurso de 2009, inscreveram-se 9.418 

candidatos, para as 100 vagas oferecidas pelo concurso, das quais 200 

candidatos foram selecionados na primeira etapa, indo para o curso de 

formação da ENAP. Ao final dessa etapa, que é eliminatória e classificatória, os 

reprovados são eliminados do processo seletivo e os aprovados vão, 

obedecendo a soma das notas na primeira e segunda etapa, e a ordem de 

classificação (já que apenas os 100 primeiros serão obrigatoriamente 

convocados), serem lotados no Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão- MPOG, tendo seu local de exercício de função, oficialmente, definido à 

critério da administração.  

Nota-se que o concurso para admissão na carreira de EPPGG é de alto 

nível e ser aprovado em etapa anterior ao curso de formação implica que o 

candidato já possui uma série de conhecimentos bem consolidados. Esses 

conhecimentos, por si só podem ajudar no bom desempenho profissional do 

servidor. Não se pode, por isso, garantir, que ao acompanhar a performance 

dos egressos é possível traçar uma correlação exata entre as atividades do 

curso de formação e o sucesso/insucesso da atuação do gestor empossado.  

Ainda assim, acompanhar os egressos é importante, como forma de 

verificar seu desempenho, e como meio de aferir qual avaliação ele faz do 

curso pelo qual passou, pós saída e ingresso em suas funções práticas. Esse 

acompanhamento também é válido como mecanismo retroalimentador do 

curso, tendo em vista que esse ex-aluno pode contribuir com a introdução de 

novas práticas de ensino e demais atividades. Olhar para o gestor egresso é 

uma ferramenta interessante de ser considerada para contínuo 

aperfeiçoamento dos cursos, já que alguém que está na ativa pode apontar 

com propriedade quais aspectos vê como positivo e quais julga negativos, 

propondo inclusive possíveis alterações.  

Esse acompanhamento, de acordo com informações oficiais, foi 

parcialmente realizado. Diz-se parcialmente porque tratou-se de uma pesquisa 
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sobre os especialistas em políticas públicas e gestão governamental quatro 

anos após o ingresso na função que, meio que por acaso, veio a servir para 

examinar os cursos de formação. A pesquisa foi sobre os níveis de DAS- 

Direção e Assessoramento Superior ocupados pelos egressos e a avaliação 

feita pela chefia dos gestores, através de questionários e entrevistas.  

A pesquisa apresentou dados bastante favoráveis. Constatou-se que 
90% dos egressos em atividade haviam ocupado cargos 
comissionados e 46%, DAS 4 e 5, o que indica posição de destaque na 
administração pública. As entrevistas realizadas com as chefias 
mostraram que, de maneira geral, a atuação profissional dos mesmos 
foi positivamente avaliada. Foram destacadas características como 
elevado grau de iniciativa, capacidade de tomada de decisão e de 
resolução de problemas, além de capacidade de liderança, 
consideradas pouco comuns em profissionais recém-chegados. 
(FERRAREZI; ZIMBRÃO; AMORIM, 2008, p. 34) 

  

As informações encontradas essa pesquisa são limitadas, restringindo-

se ao parágrafo citado acima, presente no texto de Ferrarezi, Zimbrão e 

Amorim (2008). Ela relata o que considera bom desempenho dos gestores 

egressos, a partir da posição ocupada e pelo relato de seus chefes sobre perfil 

de liderança e de resolução de problemas. Pelas poucas informações sobre a 

mesma, é difícil tecer uma análise aprofundada sobre ela, embora seja possível 

notar que não tratou-se de um acompanhamento aos egressos, mas de uma 

investigação pontual sobre os aspectos mencionados. Pelas informações 

acessadas, acredita-se que também não foi realizada uma investigação sobre 

como os egressos avaliam o curso feito, não havendo feedback por parte da 

ENAP em relação aos resultados da pesquisa. 

 O relatório da Comissão Própria de Avaliação- CPA, em relação ao 

aspecto desenvolvimento profissional, aborda a questão da “política e ações de 

acompanhamento de egressos”. Sobre ela, consta no relatório: 

Evidencia-se na página 71 que no acompanhamento de egressos, a 
Enap busca mantê-los em processo de atualização, por meio da 
divulgação de encontros, seminários e palestras sobre temas 
relevantes da administração pública, realizados no âmbito dos cursos 
de especialização ou promovidos por outras áreas da Escola. São 
regularmente convidados a participarem dos eventos acadêmicos da 
Enap, constituindo importante público na composição da rede de 
interlocutores da Escola e contribuindo nos debates a partir do 
compartilhamento de experiências importantes de sua práxis na 
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administração pública. Além disso, na produção e disseminação de 
conhecimentos, a Escola tem incentivado seus egressos a submeterem 
artigos originados de seus trabalhos de conclusão de curso para 
publicação. As linhas de publicação mais adequadas são os Cadernos 
Enap e a Revista do Serviço Público. Em 2013, foram selecionadas as 
melhores monografias do curso de Especialização em Gestão de 
Pessoas 2º e 3ª edições para que fossem convertidas em artigos para 
publicação em coletânea da Enap. (ENAP, 2016, p. 25-26) 

 

A ação de acompanhamento dos egressos desenvolvida pela Escola, 

está centrada na manutenção do contato com esses egressos para distribuição 

de informação sobre eventos de possível interesse dos mesmos, sobretudo 

sobre cursos ofertados pela instituição. Argumenta-se, também, que o 

acompanhamento seria realizado pelo espaço aberto pela ENAP para que os 

gestores publiquem seus trabalhos de conclusão de curso nos veículos de 

publicação institucionais. Além disso, os egressos seriam convidados, 

ocasionalmente, para participarem de debates.  

A julgar as ações de acompanhamento dos egressos, o relatório atribui o 

conceito de “satisfatório”. Entretanto, o que se pode perceber, é que essa 

demanda possui caráter externo, sendo uma imposição dos órgãos 

controladores, já que o objetivo oficial da CPA é prestar informações ao 

Ministério da Educação, conforme já mencionado. Logo, a ENAP parece não 

ter incorporado a ideia de acompanhamento dos egressos como algo 

necessário e relevante ao seu desenvolvimento. É algo que oficialmente se 

propõe a fazer porque é externamente pressionada para tal. Talvez por isso, 

seja possível perceber que não há por parte da instituição uma política de 

acompanhamento, mas ações pontuais que parecem servir mais a divulgação 

dos eventos da Escola do que ao acompanhamento dos egressos.  

Não há, nesse sentido, sistematização das ações de acompanhamento, 

inexistindo estudos organizados e constantes sobre os egressos, que possam 

produzir informações sólidas da inserção dos mesmos nas atividades de 

gestão e sobre a utilização de possíveis competências adquiridas nos cursos 

de formação.  
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A percepção de que o acompanhamento dos egressos não se constitui 

como uma política institucional, embora seja citada na CPA como existente, foi 

confirmada a partir da entrevista com um dos gestores. Quando questionados 

sobre tal acompanhamento, o entrevistado 1 respondeu que não havia, pois os 

egressos estariam dispersos em muitas instituições. O outro gestor que 

participou das entrevistas não respondeu ao questionamento. A entrevista com 

os gestores, então seja pela negativa ou pelo silencio, mostra que o 

acompanhamento dos egressos não é mesmo uma preocupação central da 

Escola.  

Voltando a pensar sobre as edições do curso de formação em EPPGG é 

interessante ressaltar que, conforme informações oficiais, algumas mudanças 

aconteceram. Elas teriam sido engendradas após a chegada à presidência da 

república de Fernando Henrique Cardoso. As autoras intitulam de “segundo 

momento” dos cursos de formação, as quatro edições que aconteceram entre 

1996 e 1999. Desde 1989 não havia tido ingresso na carreira de EPPGG e 

consequentemente também não havia tido curso de formação. Vale salientar, 

entretanto, que entre a 2ª e a 5ª edição do curso há, em alguns aspectos, 

pequenas variações, mas que para efeito de análise, não comprometem a 

aglutinação desses edições, tendo em vista que se orientaram por um objetivo 

comum e formatação semelhante. 

Segundo as autoras, pelo fato do concurso ter passado a exigir curso 

superior completo como requisito básico para inscrição (diferente da edição 

anterior, que facultava aos já servidores públicos a obtenção de nível de 

escolaridade médio) e também devido ao nível de dificuldade do concurso ter 

sido aumentado (sendo a prova da primeira etapa redigida a nível de pós 

graduação e não mais de graduação), o curso de formação teve seu tempo de 

duração reduzido. 

As turmas desse “segundo momento” mantiveram-se atreladas as 

diretrizes da reforma gerencial, pois passou-se a exigir do servidor EPPGG, 

oficialmente, capacidade gerencial de recursos, nos moldes propalados pela 

dita reforma do Estado, de forma que era preciso orientar os alunos cursistas 
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para atuarem enquanto agentes de mudança da cultura burocrática tradicional 

para a cultura gerencial. O curso passou a sustentar-se em três bases: 

economia, política e administração pública (primeira parte), além das atividades 

complementares (formadas por cursos, leituras dirigidas e demais atividades 

indicadas pelos professores dos blocos anteriores) e aplicadas (como as 

disciplinas de gestão de projetos, gestão de compras, gestão por resultados, 

dentre outras, e a elaboração e defesa do trabalho final). O estágio, existente 

na primeira edição, foi ora substituído por um estudo de caso de alguma 

organização pública, ora pela elaboração de uma política pública, programa ou 

projeto. (FERRAREZI; ZIMBRÃO; AMORIM, 2008) 

Segundo as autoras, os alunos teceram críticas ao longo de todas as 

edições do curso em relação à baixa clareza das normas para 

aprovação/reprovação, pois a única informação prevista no regulamento era a 

de que as avaliações seriam realizadas dentro de cada bloco através de provas 

e trabalhos indicados pelos professores, cuja nota mínima para aprovação 

seria 6,0. Também foi alvo de críticas pelos alunos, a falta de critérios 

transparentes e objetivos das bancas avaliativas dos trabalhos finais, tendo em 

vista que a nota recebida nelas possuía peso significativo para ordem de 

classificação final no concurso.  

A partir da 5º edição, foi delimitado que todas as disciplinas e trabalhos 

aplicados possuíam caráter eliminatório, mantendo a nota mínima de 6,0 para 

aprovação em cada uma, diferente do que acontecia antes, cuja 

aprovação/reprovação acontecia por blocos, sendo possível, em caso de 

reprovação em uma disciplina, recuperar a nota em outra do mesmo bloco. 

Assim, sendo reprovado em uma disciplina, o aluno seria automaticamente 

eliminado do curso e do concurso. Alunos e professores segundo informações 

oficiais, posicionaram-se contra essa regra, que foi posteriormente modificada, 

acrescentando-se ao regulamento que em caso de nota menor que 6,0 o aluno 

(desde que sua nota não fosse inferior a 3,0), teria direito a realizar uma 

segunda avaliação.  
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 A 6ª e 7ª edição, que ocorreram entre 2001 e 2002, compõe o que 

Ferrarezi; Zimbrão; Amorim (2008) chamam de terceiro momento dos cursos 

de formação.  No cenário político, correspondem ao segundo governo 

Fernando Henrique Cardoso, num momento onde a chamada reforma gerencial 

não seria mais prioridade governamental, ganhando destaque, em seu lugar, o 

Plano Plurianual- PPA. As exigências governamentais em relação aos 

servidores da carreira de EPPGG passou a girar em torno dos programas do 

PPA. Com isso, segundo as autoras, a ENAP como um todo passou a dedicar-

se com maior ênfase a questão do gerenciamento de projetos a partir do uso 

de metodologias advindas do setor privado e foi retirado do objetivo dos cursos 

de formação a menção à reforma gerencial, deixando-o mais genérico: 

preparar quadros para a administração federal, em conformidade com a política 

estabelecida pelo MPOG. 

Nesse terceiro momento, a estrutura do curso a partir de suas três bases 

(economia, política e administração pública) permaneceu, porém algumas 

disciplinas forma adicionadas, a exemplo de “a agenda do governo federal: 

PPA 2002-2003”, “elaboração de atos e documentos” e “políticas sociais no 

Brasil” bem como da oficina “desenvolvimento de competências interpessoais”)   

A 8ª, 9ª, 10ª 11ª e 12ª turmas do curso de formação aconteceram entre 

2004 e 2007, durante o governo Lula. Nesse momento, oficialmente, novas 

prioridades entraram na agenda governamental: atuar contra a concentração 

de renda e exclusão social e geração de emprego e renda. Nessa época, o 

planejamento estratégico da ENAP trouxe como missão institucional 

“desenvolver a competência dos servidores para aumentar a capacidade de 

governo na gestão das políticas públicas, colaborando na implementação de 

uma administração pública eficiente, democrática e transparente” 

(FERRAREZI; ZIMBRÃO; AMORIM, 2008, p. 94).  

Nesse contexto, o curso de formação inicial de EPPGG passou por uma 

reformulação que, segundo as autoras, teve como objetivo se adaptar às 

mudança ocorridas na gestão pública, no tocante à democratização e 

fortalecimento das instituições, a fim de que ao final do curso fosse possível 
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formar profissionais que soubessem buscar resultados para a gestão em prol 

do cidadão e amparados pela ética pública. Também se entendia como 

necessário superar os principais problemas elencados pelos alunos e 

professores das edições anteriores, por isso, teriam sido realizadas pesquisas 

sobre essas edições, que comandadas pela Diretoria de Formação 

Profissional, foram analisadas e discutidas por ex-alunos, técnicos, professores 

e representantes da Secretaria de Gestão, responsável pela carreira de 

EPPGG. Após isso foram organizadas oficinas para o planejamento de 

conteúdos para os cursos. 

Esse novo momento dos cursos de formação, embora na descrição do 

seu objetivo geral não tenha adiantado grandes mudanças em relação a turma 

anterior, aponta para uma novo direcionamento dos cursos, o que se deu a 

partir das mudança das metas oficiais da gestão pública. Pela primeira vez 

questões como democratização e transparência apareceram na programação 

dos cursos ao ponto que “[...] o foco foi a promoção da equidade e do 

desenvolvimento humano e sustentável.” (FERRAREZI; ZIMBRÃO; AMORIM, 

2008, p. 101). Aliás, foram eleitos quatro novos eixos teóricos: sociedade, 

Estado e democracia; economia e desenvolvimento; administração pública; 

políticas públicas.  

Pedagogicamente falando, também foram implantadas mudanças, 

sobretudo em relação a: elaboração de ementas detalhadas para cada 

disciplina, estabelecimento de critérios avaliativos obrigatórios a serem 

adotados por todos os professores, acompanhamento de algumas aulas por 

um coordenador de curso, estabelecimento de três avaliações dos discentes 

em relação ao curso (por disciplina por eixo temático e ao final do curso). 

As normas para avaliação dos alunos por parte dos professores 

começaram a ser delineadas na 8ª edição e foram aprimoradas na turma 

seguinte. Assim, foi sugerido que o professor utilizasse de metodologias 

avaliativas diversificadas (trabalhos individuais ou em grupo, exercícios e prova 

com questões discursivas), assunto discutido pela coordenação do curso 

diretamente com cada professor.  



233 

  
 

Para atribuir as notas, cada professor deveria guiar-se pelos seguintes 

critérios: a) Domínio ou utilização correta dos conceitos e ferramentas 

apresentados em sala de aula e nos textos de leitura obrigatória, sem fuga do 

tema (peso de 50%). Capacidade de análise e argumentação consistente sobre 

a temática proposta na questão (peso de 30%). Texto claro, coerente e 

objetivo, sem fuga do tema (peso de 20%). (FERRAREZI; ZIMBRÃO; AMORIM, 

2008) 

Para cada critério, o docente deveria escolher entre: não atende 

minimante ao esperado (nota 0); atende precariamente ao esperado, sendo 

necessárias mudanças consideráveis (nota de 1 a 3); atende parcialmente ao 

esperado e há espaço para melhorias (4 e 5); atende ao esperado (6 e 7); 

atende plenamente ao esperado (8 e 9); supera as expectativas (10). 

Para obter a aprovação o candidato precisaria ter, no mínimo, 50% dos 

pontos máximos atribuídos a cada eixo, além de precisar alcançar um mínimo 

de 60% do total de pontos do curso. Segundo as autoras, a adoção desses 

critérios avaliativos fez surtir um melhoria tímida em relação a forma como os 

alunos viam a questão da avaliação. “Os participantes da 8ª e 9ª turmas 

parecem não estar satisfeitos com os critérios de avaliação utilizados nos 

testes de aprendizagem, apesar de sensível melhoria verificada na percepção 

dos alunos da 9ª edição, após os ajustes feitos.” (FERRAREZI; ZIMBRÃO; 

AMORIM, 2008, p.126) 

Uma das perguntas a qual se propôs essa pesquisa foi em relação a 

existência de alterações significativas nos cursos de formação ao longo do 

tempo. A partir do que foi exposto até o momento, é possível concluir que sim. 

O curso apresentou várias mudanças ao longo de seu percurso, o que é 

natural. Trata-se de um curso voltado à formação de uma carreira da alta 

gestão pública, logo, é factível que ele se molde ao perfil da gestão que está 

em vigor em cada uma de suas edições, ainda que não precise, por isso, ser 

reduzida a esse impositivo. As demandas de uma gestão pautada na 

abordagem gerencialista, já explicitada em outro momento desse estudo, são 

diferentes, ao menos em discurso, dos imperativos gerados por uma gestão 
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dita democratizadora. Não se prepara profissionais para atuar em uma 

administração pública neutra e invariável, antes se prepara para exercer uma 

função num modelo de gestão específica, que demanda perfis de gestores 

específicos.   

Com isso não se quer traçar um elogio ao papel que os cursos de 

formação têm tido ao longo de sua história. De fato não se trata disso. Há, sem 

dúvidas, perfis de gestores que são preferíveis a outros. Mas é preciso 

compreender a função primordial desses cursos, que é atuar na formação de 

gestores já aprovados em etapa anterior de concurso público, para atuar na 

alta gestão pública federal. Os cursos de formação têm uma limitação 

potencial, que é a própria ideologia e prática do governo no qual está inserido, 

afinal de contas, como seria possível dar passos maiores que as próprias 

pernas? Demandas democratizadoras, por exemplo, estão circunscritas a uma 

época em particular, de modo que dificilmente poderiam compor a estrutura 

dos cursos em outro momento. 

O quadro a seguir sintetiza algumas informações de várias edições dos 

cursos. Além dos objetivos, sobre os quais já se falou ao longo do texto, cabe 

destacar a evolução da carga horária dos cursos, que foi reduzida ao longo de 

cada momento, a exceção da última edição, que contou com um aumento de 

100 horas aulas.  

 

QUADRO 12. Informações sobre os cursos de formação em EPPGG 

Edição 

do curso 

Carga horária Síntese dos objetivos 

1ª edição 2.800 h “formar gestores que, habilitados para fazer 

leituras compreensivas das relações contidas no 

complexo Estado-Sociedade, sejam capazes de 

participar ativamente do processo decisório no qual 

estivessem inseridos, interagindo com o meio-

ambiente, construindo alianças e agendando 
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questões estratégicas.” (FERRAREZI; ZIMBRÃO; 

AMORIM, 2008, p. 24) 

 

2ª, 3ª, 4ª e 

5ª edição 

Entre 1040 e 

830h  

“Contribuir para impulsionar uma cultura gerencial 

e induzir ao desenvolvimento de atitudes 

favoráveis à promoção das transformações a 

serem implementadas na administração federal.” 

(FERRAREZI; ZIMBRÃO; AMORIM, 2008, p. 42) 

6ª e 7ª 

edição 

826 e 912 h, 

respectivamente 

“Preparar quadros para a administração federal, 

em conformidade com a política estabelecida pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão” 

(FERRAREZI; ZIMBRÃO; AMORIM, 2008, p.68) 

8ª, 9ª, 10ª 

11ª e 12ª 

edição 

440 h “Preparar quadros de alta gerência para o ingresso 

na Administração Pública Federal, em 

conformidade com a política estabelecida pelo 

órgão supervisor da carreira” (FERRAREZI; 

ZIMBRÃO; AMORIM, 2008, p.100) 

16ª edição 540 h “Contribuir para fortalecer a capacidade executiva 

do governo e de coordenação das ações 

governamentais nas políticas públicas, capacitando 

os alunos a trabalhar com a diversidade de 

atribuições e problemas concernentes à gestão 

governamental.” (ENAP, 2011a, p. 4) 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

A exceção do objetivo dos cursos em seu segundo momento (2ª, 3ª, 4ª e 

5ª edição) que possui uma redação que especifica o objetivo dos cursos a 

partir dos imperativos da gestão, os demais possuem redação genérica, cujas 

principais mudanças ficam, sobretudo, por conta de uma questão de formato 

textual.    
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A partir da 8ª edição, foi criado um “objetivo de aprendizagem”, que 

naquele momento consistiu em “após o curso o aluno deve estar apto a utilizar 

marcos teóricos e instrumentos necessários ao desempenho das atividades 

inerentes ao cargo, considerando suas múltiplas dimensões.” (FERRAREZI; 

ZIMBRÃO; AMORIM, 2008, p. 100) 

Na última edição, a 16ª, em 2011, esse objetivo de aprendizagem foi 

alterado, adquirindo uma redação mais detalhista:  

Após o Curso de Formação, o aluno deverá estar apto a utilizar 
conhecimentos sobre a realidade nacional, marcos teóricos e 
instrumentos necessários ao exercício do cargo na gestão 
governamental, na formulação, na implementação e na avaliação de 
políticas públicas, com vistas ao aperfeiçoamento da Administração 
Pública, para a construção de uma sociedade mais justa e 
democrática.” (ENAP, 2011b, p. 6) 

 

A maior mudança nesse objetivo, ficou por conta da introdução das 

ideias de “formulação, implementação e avaliação de políticas públicas” e 

“sociedade justa e democrática”. Esses itens já apareceram na reformulação do 

conteúdo programático dos cursos em edições anteriores (a partir da 8ª) mas 

ainda não estavam transcritos enquanto objetivo oficial a ser alcançado. 

Como objetivos específicos63 da 16ª edição, foram elencados: 

a) analisar os problemas com os quais os governos e seus diversos 

órgãos lidam, entendendo-os como resultado de múltiplas determinações; 

 b) analisar as relações entre os entes da federação para a 

implementação das políticas públicas levando em conta a diversidade territorial 

brasileira;  

c) identificar prioridades e analisar alternativas de solução para a tomada 

de decisão;  

d) aplicar visão sistêmica da gestão governamental, integrando as 

funções de coordenação, planejamento e orçamento, com foco em resultados; 

                                                           
63 ENAP (2011b). 
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e) utilizar instrumentos de gestão estratégica das organizações e das 

políticas públicas;  

f) identificar e analisar redes para o estabelecimento de parcerias entre 

diferentes níveis de organizações governamentais, da sociedade civil e do 

setor privado, visando potencializar o impacto das políticas públicas e 

programas governamentais;  

g) trabalhar em equipe de forma colaborativa;  

h) adotar atitudes éticas compatíveis com o desempenho da função 

pública. 

 O interessante é que nenhum dos objetivos específicos, elencados 

acima, faz referência, ou traz desdobramentos diretos de questões centrais 

abordadas no objetivo de aprendizado central: avaliação de políticas públicas, 

justiça social e democracia. Isso aponta para uma ausência de afinidade entre 

essas duas dimensões dos objetivos. 

O 16º curso de formação manteve a mesma estrutura dos que lhe foram 

imediatamente anteriores: a divisão em 4 eixos programáticos: sociedade, 

Estado e democracia; economia e desenvolvimento; administração pública; 

políticas públicas. Fora isso, há atividades introdutórias voltadas à 

apresentação do curso, que somam 20h/a e, ao final do curso, uma sessão de 

práticas de governo, que totaliza 100h. O quadro a seguir resume a estrutura 

programática do curso. 

 

QUADRO 13. Resumo do programa da 16ª edição do curso de 

formação inicial para a carreira de EPPGG 

Eixos/ carga horária Disciplinas64/ carga horária 

Estado, Sociedade e Democracia /  O Estado Contemporâneo e 

                                                           
64 A descrição completa dos conteúdos ministrados em cada disciplina podem ser vistas no 
anexo 2 (p.278). 
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52h suas Transformações/ 16h 

 Democracia e Cidadania no 

Brasil/ 16h 

 Sistema Político Brasileiro/ 20h 

Economia e Desenvolvimento/ 72h 

 Economia Brasileira/ 24h 

 Economia Internacional/ 16h 

 Economia do Setor Público/ 

16h 

 Economia da Regulação e 

Defesa da Concorrência/ 16h 

Administração Pública/ 144h 

 Debate Contemporâneo da 

Gestão Pública/ 16h 

 Administração Pública 

Brasileira/ 20h 

 Fundamentos do Direito 

Público/ 20h 

 Planejamento e Gestão 

Orçamentária e Financeira/ 24h 

 Compras, Contratos e 

Licitações/ 12h 

 Convênios e Termos de 

Parceria/ 12h 

 Gestão Estratégica nas 

Organizações Públicas/ 32h 

 Comunicação Escrita em 
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Governo (à distância)/ 08h 

Políticas Públicas/ 132h 

 Análise de Políticas Públicas/ 

24h 

 Planejamento Estratégico 

Governamental/ 16h 

 Análise e Interpretação de 

Indicadores/ 16h 

 Métodos de Planejamento 

Aplicados ao Desenho de 

Programas/ 24h 

 Elaboração e Gerenciamento 

de Projetos/16h 

 Monitoramento e Avaliação de 

Políticas Públicas/ 20h 

 Oficina de Políticas Públicas/ 

16h 

Práticas de governo/ 100h 

 Trabalho de Campo 

Supervisionado/ 80h 

 Oficina de Análise da Prática 

Governamental/ 20h 

 

Palestras/ 20h (Temas não definidos previamente) 

Fonte: Elaborado a partir das informações contidas em ENAP (2011b) 

Ao examinar a relação das disciplinas do curso, chamou atenção o fato 

de a ideia de justiça social e democracia, presentes no objetivo central de 

aprendizado, apenas serem contempladas em uma disciplina de 16 horas 
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aulas. Como algo elencado como central ao curso, tem participação tão tímida? 

Aqui a ENAP repete o que já foi comentado anteriormente em relação aos 

objetivos da própria instituição: a tentativa de se apegar a um discurso que tem 

se difundido nos últimos anos (o de democracia e participação política como 

algo positivo), no que parece ser mais uma tentativa de legitimação do que de 

preocupação central com as questões ressaltadas.  

Seria interessante que disciplinas com o teor de a “Democracia e 

Cidadania no Brasil” tivessem uma participação mais expressiva e que não 

fossem únicas em todo o curso, pois acredita-se na necessidade de formar 

gestores cada vez mais atentos e sensíveis às questões participativas e 

sociais, em sentido amplo. Como pondera Nogueira (2005), aliada a formação 

tecnicista, é importante que as Escolas de Governo possam oferecer uma 

formação crítica àqueles que estarão à frente da formulação e implementação 

das políticas públicas. Mas na realidade o que se tem é uma notoriedade 

intencional a questões e temáticas, por parte da Escola, sem que elas tenham 

de fato o papel de centralidade.   

Nesse sentido, disciplinas focadas em discussões sobre ética (uma das 

temáticas previstas os objetivos específicos de aprendizagem), teoria política, 

pobreza, exclusão social, justiça social (o que faria jus ao objetivo geral), 

poderiam ser úteis a uma formação mais crítica e humanitária dos gestores que 

passam pelo curso de formação.  

Ainda envolvendo essa discussão, uma das perguntas a qual se propôs 

responder essa pesquisa foi a seguinte: o conteúdo programático dos cursos 

está em acordo com a função a ser desempenhada pelos gestores?  

A Lei 7.834, de 12 de agosto de 1989, em seu Art. 1º, atribui à carreira 

de EPPGG a responsabilidade pela "execução de atividades de formulação, 

implementação e avaliação de políticas públicas, bem assim de direção e 

assessoramento em escalões superiores da Administração Direta e 

Autárquica". 
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O edital da Escola de Administração Fazendária- ASAF, de n. 46, de 19 

19 de junho 2009, prevê como atribuições do cargo de especialista em políticas 

públicas e gestão governamental: exercício de atividades relacionadas à 

gestão governamental nos aspectos técnicos relativos à formulação, 

implementação e avaliação de políticas públicas, bem assim de direção e 

assessoramento em escalões superiores da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional, em graus variados de complexidade, 

responsabilidade e autonomia.65 

No site da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas 

e Gestão Governamental- ANESP, é descrito que  

Na prática, os Especialistas em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental (EPPGG) são os servidores responsáveis por 
assessorar, dirigir, coordenar, planejar e gerenciar atividades de 
formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, em 
diferentes graus de complexidade, responsabilidade e autonomia. O 
caráter estratégico da atuação dos gestores faz com que eles 
enfrentem problemas complexos no dia-a-dia, que exigem habilidades 
de negociação e decisão; conhecimentos sobre áreas como 
administração pública, políticas públicas, economia e direito; e 
aprofundamento em temas específicos à área de governo em que 
trabalham. (Site da ANESP66.) 

Tendo em vista as informações apresentadas, é possível concluir que o 

programa do curso de formação está em acordo com as atribuições 

previamente definidas para o cargo de EPPGG, que prevê um servidor que 

possua capacidades técnicas para formular, implementar e avaliar políticas 

públicas, assumindo posição de direção ou assessoramento nos altos escalões 

da administração pública.    

A organização dos eixos temáticos do curso aponta para o forte 

entrelaçamento com as atribuições da carreira, especialmente os de maior 

carga horária: “administração pública” e “políticas públicas”, que juntos somam 

276 horas, mais da metade do total de todo o curso. Soma-se a isso, ainda, o 

                                                           
65 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/0B8ZOaJreCRODTzN5R0F3djlCaUU/view . 
Acesso em 24 de 07 de 2017. 
 
66 Disponível em: http://anesp.org.br/carreira/ Acesso em 24 de julho de 2017. 

https://drive.google.com/file/d/0B8ZOaJreCRODTzN5R0F3djlCaUU/view
http://anesp.org.br/carreira/
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módulo de “práticas de governo”, que supõe a experiência cotidiana dos alunos 

em um programa de governo, com duração de 100 horas. Logo, 376 horas, das 

540, aproximadamente 70% do curso, tem ligação expressa com atribuição 

central da carreira: atuar na formulação, implementação e avaliação das 

políticas públicas. Além disso, os dois primeiros eixos, “estado e sociedade e 

democracia” e “Economia e desenvolvimento” também se mostram relevantes, 

ao oferecerem conhecimentos complementares, sem os quais a formação do 

gestor certamente não estaria completa para o desenvolvimento de suas 

funções. 

Todavia, há que se ponderar que o fato do conteúdo programático está 

em acordo com as atribuições da carreira, o que é positivo, não significa que o 

mesmo ocorra na prática, no cotidiano das aulas. Não se sabe se, e até que 

ponto, a dissociação entre a teoria e a prática foi sanada nas edições pós 

reestruturação do curso (na 8ª edição), mas é preciso salientar que ela foi um 

problema recorrente na avaliação feita pelos alunos da turmas mais antigas. 

Afinal de contas, um dos aspectos que receberam as avaliações mais baixas, 

por parte dos alunos, foram:  

[...] adequação da sequência e inter-relação das disciplinas para a 
construção das aprendizagens necessárias ao desempenho do cargo e 
contribuição das intervenções da coordenação na resolução de 
conflitos. [....] não cumprimento das ementas, dilema 
superficialidade/aprofundamento mal resolvido; conjugação teoria e 
prática mal resolvida, e inter-relação das disciplinas e sua sequência 
lógica mal tecida. São recorrentes [...] as críticas quanto à 
organização/adequação de disciplinas às atividades de carreira 
(abordagem acadêmica, com poucas atividades de aproximação às 
práticas da carreira de gestor – sugestão em contratar professores 
mais ligados à prática e com experiência no setor público), havendo 
também baixa sequência e inter-relação entre as disciplinas. 
(FERRAREZI; ZIMBRÃO; AMORIM, 2008, p.81) 

 

A dissociação entre teoria e prática da atividade gestora, como visto, é 

um ponto de crítica dos alunos ao curso. Logo, ainda que o conteúdo 

programático do curso esteja em acordo com as atribuições da função a ser 

desempenhada pelo egresso, se não existir uma profunda ligação entre os 
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conteúdos das disciplinas e o dia-a-dia do gestor, o curso não será bem 

sucedido.   

Parte dessas reclamações acabam por recair sobre o perfil e a atuação 

dos professores, o que nos leva a responder a um dos questionamentos feitos 

nessa pesquisa: os professores possuem qualificação adequada? 

Em outro momento desse texto, quando foram avaliados os recursos 

humanos da ENAP, já foi mostrado que segundo as informações oficiais, os 

professores da instituição, tendencialmente, possuem uma formação adequada 

ao trabalho na instituição, o que seria uma prerrogativa do próprio mecanismo 

de seleção de pessoal para função da docência, cujos principais critérios de 

seleção envolvem a existência de experiência acadêmica e na gestão pública. 

A atuação no curso de formação requer mais do que uma boa formação 

acadêmica. O alto índice de “academicismo”, de percepções teóricas, foi alvo 

de censuras, assim como o descumprimento dos professores em relação ao 

conteúdo programático a ser lecionado nas disciplinas. Os trechos a seguir, 

exemplificam parte das críticas feitas aos professores ao longo das suas várias 

edições.  

A relação dos discentes com os professores é ambígua: alguns 
docentes são elogiados e outros criticados, por falta de interesse e de 
didática e por desconhecimento das necessidades em aliar teoria e 
prática no curso de formação. Os alunos argumentam que muitos 
professores são competentes no conhecimento, mas não têm 
habilidade para dar aula. (FERRAREZI; ZIMBRÃO; AMORIM, 2008, 
p.57) 

 A reclamação sobre alguns professores também é recorrente e na 
sexta turma parece adquirir maior conflito. Os alunos reclamaram que 
havia pouca interação e entrosamento entre professores; 
descumprimento de ementas por parte de alguns docentes; e os 
professores por vezes abordavam o mesmo assunto, parecendo não 
haver coordenação. Sobre isso um aluno escreveu: “Professores sem 
controle. Davam a disciplina como queriam. Alguns nem se 
empenhavam.  (FERRAREZI; ZIMBRÃO; AMORIM, 2008, p.81) 

A insatisfação recorrente dos alunos, nos quatro momentos analisados, 
no que diz respeito aos professores, refere-se mais ao estilo docente 
adotado por cada professor, ou seja, a maneira como o professor 
enfrenta as dificuldades e os problemas que surgem durante a 
disciplina, na sua relação com o conteúdo científico, com os 
procedimentos didáticos, com os alunos e com a instituição. [...] Um 
aspecto negativo recorrente, e que foi relativamente superado, dizia 
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respeito à autonomia excessiva do docente e o consequente 
descompasso de suas aulas com o programa do curso, com 
descumprimento da ementa, repetição de conteúdos, volume 
exagerado de leitura obrigatória e indisponibilidade de material didático 
previamente às aulas. (FERRAREZI; ZIMBRÃO; AMORIM, 2008, 
p.141)  

 

Parte significativa dos professores dos cursos de formação da ENAP são 

advindos das universidades do país, outros são ex-alunos, gestores da própria 

carreira de EPPGG, mas ainda assim são alvos constantes de 

questionamentos por parte dos discentes, que como destaca as autoras 

Ferrarezi; Zimbrão; Amorim (2008), nas primeiras edições do curso, chegaram 

a elencar a qualificação dos professores como inadequadas às especificidades 

do curso. 

Além da possível dissociação entre conhecimentos acadêmicos e 

práticos que pode circundar alguns docentes (mesmo que aparentemente 

durante a seleção precisem comprovar experiência acadêmica e de gestão), 

acredita-se que o perfil da turma, composta por pessoas das mais diversas 

formações e níveis profissionais, com habilidades e conhecimentos prévios, 

dificulte a capacidade dos docentes em atender satisfatoriamente às 

expectativas dos alunos.  

De todo modo, a despeito das avaliações feitas por alguns discentes, 

julga-se como positiva a qualificação dos professores dos cursos de formação, 

cabendo a ENAP tentar promover os devidos ajustes em relação à metodologia 

de aulas que tem como preferencial. 

Outros pontos de questionamento desse estudo são em relação ao 

número de cursistas e sobre a existência, ou não, de reprovados. Para 

responder essas interrogações foi construída a tabela a seguir.  
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Tabela 05. Número de cursistas, de aprovações e de gestores 

empossados 

Edição Número de 

cursistas 

Aprovados Empossados 

1ª 120 101 91 

2ª 60 56 52 

3ª 115 96 84 

4ª 119 106 105 

5ª 139 131 129 

6ª 90 80 73 

7ª 92 81 80 

8ª 88 88 85 

9ª 38 38 36 

10ª 75 74 _ 

11ª 75 73 _ 

16ª 102 98 _ 

Fonte: Elaboração própria com base em informações oficiais (2017). 

As informações citadas sobre número de cursistas, aprovados e 

empossados foram obtidas ora a partir dos dados disponibilizados por 

Ferrarezi; Zimbrão; Amorim (2008), ora através de publicações oficiais feitas no 

site da ENAP e da ANESP. Alguns dados não foram encontrados e por isso 

não constam no quadro, como é o caso do número de empossados da 10ª, 11ª 

e 16ª edições, bem como de todas as informações a respeito das turmas da 

12ª até a 15ª edição.  
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Por intermédio da trajetória dos cursos, a ENAP foi responsável pela 

formação de mais de 1000 gestores da carreira de EPPGG, levando em conta 

apenas os dados disponíveis. A variação do número de cursistas não é de 

responsabilidade da Escola. O número de convocados para os cursos de 

formação depende, exclusivamente, do número de aprovados em etapa 

anterior, o que por sua vez segue as normas previstas em edital, em relação a 

quantidade total de vagas para o cargo e número possível de convocações 

para segunda etapa, que é o curso de formação.  

Assim sendo, a quantidade em si de cursistas não é um dado que 

conduza a conclusões significativas sobre o desempenho dos cursos. Um dado 

mais revelador do que esse seria o do total de reprovados ao longo de todas as 

edições do curso. No entanto, os dados encontrados não demostram, 

exatamente, esse indicador.  

Embora, o material produzido por Ferrarezi; Zimbrão; Amorim (2008) 

traga detalhes sobre a maioria das turmas do curso de formação, elas não 

mencionam o número de reprovados. É mostrado a quantidade de cursistas, de 

aprovados e de gestores empossados, mas não é utilizada a nomenclatura 

“reprovado”. Por isso, não há como garantir se há e qual seria, em caso 

afirmativo, o total de reprovados. 

Em quase todas as edições (com informações obtidas) há uma 

quantidade de alunos que não concluíram o curso. É possível que esses “não 

concluintes” sejam os reprovados, mas como não há garantias disso nos 

documentos oficiais, e em última instancia seria possível que essas pessoas 

tivesses apenas desistido dos cursos, a reposta a pergunta anteriormente feita 

(sobre a existência de reprovados), ficará em aberto.  

  Pensando então em não concluintes do curso, ao invés de reprovados, 

têm-se os seguintes dados: 
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Tabela 06. Total de alunos que não concluíram o curso de formação 

 Edição 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 16ª 

Não concluintes 19 4 19 13 8 10 11 0 0 1 2 4 

 

A quantidade de alunos que não concluíram o curso variou ao longo do 

tempo, mas de modo geral, é possível perceber que nas primeiras 7 edições o 

total de não concluintes foi mais expressivo, mesmo na 2ª turma, pois ela teve 

a menor entrada de discentes de todas as edições, apenas 60. Se a 

compararmos com a última turma, isso fica bem visível, já que possuem o 

mesmo número de não concluintes (4), tendo uma quantidade de entrada de 

alunos bem diferente (102 alunos iniciaram o 16º curso de formação). Também 

é possível notar que a partir da 8ª turma, que inaugura um novo momento dos 

cursos de formação, conforme já discutido, especialmente no que diz respeito a 

reestruturação do conteúdo programático e estabelecimento de normas gerais, 

o número de cursistas não concluintes diminuiu. 

Acredita-se que a reestruturação dos cursos de formação, a partir da 8ª 

edição, e o estabelecimento de normas, especificamente em relação a questão 

da avaliação dos alunos (por parte dos docentes), tiveram impacto na 

diminuição dos não concluintes.           

Sobretudo durante as edições anteriores, foi recorrente a crítica dos 

alunos em relação aos critérios avaliativos. Entende-se que a própria natureza 

de um processo avaliativo já é algo naturalmente desconfortante, a medida que 
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se trata de um teste, cujos resultados são incertos. Imagine-se, então, o que 

está em torno de uma avaliação, cuja consequência direta pode ser a 

eliminação em um concurso público? É por isso que a ENAP teve que lidar, ao 

longo das edições de seu curso de formação, com uma tarefa que não é nada 

fácil. 

A ausência, durante muito tempo, de normas precisas, sobretudo de 

avaliação do rendimento dos alunos, e de critérios tido como objetivos para 

atribuição de notas pelo professor, fatores tão criticados pelos alunos, é um 

elemento de instabilidade ao desempenho dos cursos. É compreensível que no 

processo de ensino aprendizagem o estabelecimento de critérios estritamente 

objetivos é de difícil materialização, já que em última instância dizer se um 

trabalho ou uma prova está bom ou ruim e em que medida isso acontece, vai 

passar por elementos subjetivos, ainda que sob uma aparência neutra e 

impessoal. 

O problema é que a decisão de um professor sobre uma atividade 

avaliativa feita por um aluno num curso de formação, tem um poder muito 

maior do que teria em outro ambiente escolar. Um aluno reprovado ou mesmo 

que obtém uma nota menor do que seus companheiros de sala, que também 

são seus concorrentes, não perde somente uma disciplina ou mesmo um 

curso, ele perde, um concurso de alto gabarito, possivelmente uma estabilidade 

profissional para o resto de sua vida. Há muito em jogo. 

 Por outro lado, se imaginarmos que os cursos de formação sucedem 

uma prova de seleção pública, pautada num caráter dito objetivo, é possível 

que uma dose de subjetividade avaliativa caia bem nesse processo, ajudando a 

selecionar os candidatos mais aptos a função a ser desempenhada. 

De todo modo, o número de não concluintes aliado a instabilidade 

normativa dos cursos é um fator que depõe contra as edições anteriores dos 

cursos de formação da ENAP, mas que parece ter sido superado a partir da 8ª 

edição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa propôs-se a realizar uma avaliação institucional da Escola 

Nacional de Administração Pública- ENAP, instituição a nível federal, 

responsável pela formação e capacitação de servidores públicos em todas as 

esferas de governo. Sua criação e desenvolvimento estiveram diretamente 

atrelados à trajetória do curso de formação inicial para as carreiras de 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental- EPPGG e Analista 

de Planejamento e Orçamento- APO. 

A preocupação central desse estudo foi a de avaliar a eficácia da ENAP 

em relação aos seus objetivos formais, entendendo-se como elementos 

importantes nesse processo desde sua capacidade em formular esses seus 

tipos de objetivos, até a de alcançar sua realização. Assim, o questionamento 

de partida foi: a Escola possui eficácia institucional para alcançar seus 

objetivos?  

Para atingir a finalidade basilar dessa pesquisa foram utilizadas 

ferramentas teórico-metodológicas de diferentes abordagens sobre a temática, 

o que incluiu materiais sobre avaliação de políticas, programas e projetos, 

avaliação de instituições educacionais, a chamada avaliação gerencialista e 

ainda algumas perspectivas sobre o que se convencionou intitular de 

capacidade institucional.  

Após isso, foram criadas o que se chamou de 5 dimensões constitutivas 

da ENAP: organizacional, administrativa, material, humana e educacional. 

Acredita-se que o sucesso da instituição depende do bom desempenho de 

todas essas esferas, mas sobretudo da educacional, tendo em vista a 

finalidade oficial da instituição. Para cada dimensão foram criados aspectos 

primordiais para avaliação, em relação aos quais foram traçados 

questionamentos a serem respondidos com a pesquisa. Para esses 

questionamentos foram associados indicadores básicos e relatada a forma 

como seriam coletados. 
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Como recurso metodológico, contou-se com análise de documentos 

internos e publicações oficiais da ENAP (com destaque para o Plano de 

Desenvolvimento Institucional- PDI, o relatório da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA e uma edição dos Cadernos 33), documentos externos de 

órgãos interligados à Escola e entrevista com gestores-chave. 

A avaliação feita evidenciou a pluralidade da instituição em questão, 

mostrando que existem níveis de eficácia diferenciados para cada uma de suas 

dimensões centrais.  

A dimensão organizacional, contempla objetivos com pouca clareza, se 

vistos em conjunto, embora isoladamente seus elementos apresentem 

factibilidade. Foi preciso muito esforço para tentar compreender o emaranhado 

de objetivos, áreas estratégicas, ações, diretrizes e metas correlacionados, de 

forma que se acredita ser pouco provável que os membros da instituição 

tenham o domínio necessário sobre todo esse universo. 

A Escola faz questão de se colocar, a partir da descrição de seus 

valores norteadores, como uma instituição preocupada com a democracia mas 

não está aberta à sociedade em geral, nem tem algo desse tipo explicitado em 

sua missão ou mesmo objetivos principais.  

Existe monitoramento interno das ações institucionais, constituído a 

partir de pressão de órgãos externos, mas como resultado, apresenta, 

basicamente, um texto em elogio à Escola, o que pôde ser percebido através 

do relatório da Comissão própria de Avaliação- CPA. 

Sobre a dimensão organizacional, conclui-se, então, que não há a 

eficácia necessária para alcance da chamada missão institucional, tendo em 

vista a relevância da clareza dos objetivos para o bom andamento da 

instituição, e da realização de uma monitoramento capaz de levantar todos os 

aspectos problemáticos, a fim de que possam ser superados.      

Em relação a gestão administrativa, nove aspectos foram analisados:  

a) organograma: possui clareza, é bem delimitado e sem conflitos diretos 

entre as diretorias, coordenações e demais órgãos centrais;   
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b) perfil dos gestores: os gestores da instituição, em sua maioria, 

durante toda sua história, possuem alta qualificação acadêmica e profissional, 

sobretudo na área da gestão pública, ainda que sem vínculo estreito com a 

área educacional; 

c) tempo dos gestores no cargo:  pela nomeação tratar-se de indicação 

tipicamente política, não há tempo previamente delimitado para duração do 

gestor na instituição, sendo inconstante e imprevisível, sem possibilidade de 

avaliação interna a respeito do desempenho do servidor;  

d) conselho de gestão: é representado apenas por gestores nomeados 

pela direção central, ainda que a instituição se coloque, no discurso oficial, 

como democrática, afirmando que os diversos segmentos internos estariam 

envolvidos nas decisões da Escola;  

e) planejamento: possui proposta inclusiva e com um discurso de 

democracia, mas é feito sem participação ampla da comunidade institucional já 

que seus integrantes (diretores, coordenadores e técnicos) são escolhidos pela 

direção geral;  

 f) distribuição de informações: há no Plano de Desenvolvimento 

Institucional- PDI, um Plano de Comunicação da ENAP, que define estratégias 

para comunicação. A Escola conta com um sistema informatizado para 

divulgação de informações aos seus membros e um portal para publicização 

das ações e notícias para o público externo, além da manutenção da Rede 

Nacional das Escolas de Governo; 

g) relações externas: a Escola mantém contato constante com os órgãos 

demandantes das suas atividades, tendo a partir destes implementado diversos 

cursos frutos de demandas específicas de alguns setores da administração 

pública;  

h) forma de escolha dos gestores: dá-se meramente por indicação, não 

passando por nenhum tipo de consulta interna; 
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i) mecanismos para tomada de decisão: a instituição possui centralidade 

decisória, de forma que quando há envolvimento de servidores nas decisões, 

estes são escolhidos pela gestão da Escola.   

Sobre a dimensão administrativa, pode-se então resumir que parte de 

seus nove aspectos avaliados forma julgados como eficaz, enquanto outra 

parte não. O perfil dos gestores, a distribuição de informações, as relações 

externas da instituição, e o organograma, atuam de modo favorável ao alcance 

dos objetivos institucionais. Já os demais aspectos, forma de escolha dos 

gestores, tempo de duração no cargo, mecanismos para tomada de decisão, o 

conselho gestão e o planejamento, foram percebidos enquanto fatores que 

geram entraves importantes ao desenvolvimento da ENAP.  

Em relação as condições materiais da ENAP, quatro aspectos foram 

avaliados: o espaço físico, os equipamentos, os recursos financeiros e o acevo 

bibliográfico.  

A estrutura física da Escola está adequada ao desenvolvimento de suas 

atividades, sendo as salas de aula em boa quantidade, amplas, confortáveis e 

com diversos recursos tecnológicos que auxiliam às aulas e ventos 

acadêmicos. Os equipamentos da instituição são atuais, estando em acordo 

com as necessidades da Escola. Os recursos financeiros também são 

positivos, sendo julgados internamente como suficientes. Por fim, o acervo 

bibliográfico contempla um bom número de títulos na área de Gestão Pública, 

sendo maior, inclusive, do que o total de exemplares especializados na área, 

que possui a Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN.  

Assim, a instituição possui, o que é reconhecido pelos gestores 

entrevistados, os recursos materiais suficientes para sua manutenção e 

desenvolvimento.  As condições materiais que a ENAP detém para realização 

de seus objetivos formais, em relação a todos os aspectos avaliados, 

mostraram-se como eficazes. Nenhuma das metas da Escola devem encontrar 

barreiras importantes em suas condições estruturais. 
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Os recursos humanos da Escola foram avaliados a partir de sete 

aspectos: quantidade de funcionários, distribuição dos funcionários, forma de 

admissão, nível de formação/ aptidões para o cargo, perspectiva sobre a 

instituição e incentivo à qualificação. Em nenhum deles se observou 

características diretamente prejudiciais à eficácia institucional, ainda que os 

servidores da ENAP tenham um caráter bem diversificado (terceirizados, 

técnicos e professores) e que o quesito “perspectivas sobre a instituição”, dado 

o recorte dos entrevistados, não tenha sido conclusivo. De modo geral, é 

possível perceber que os funcionários da instituição possuem as aptidões 

necessárias ao cargo ocupado, tendo em vista o próprio processo de seleção e 

admissão de parte significativa dos servidores. A Escola também oferece 

cursos de capacitação para seus membros, além de propiciar que seus 

funcionários façam cursos externos.    

 A dimensão educacional da ENAP, que representa sua atividade fim, 

contou com um único porém complexo aspecto a ser avaliado: o curso de 

formação inicial para as carreiras de EPPGG. Foi possível perceber, ao longo 

da pesquisa, que ele possui fatores favoráveis e desfavoráveis ao desempenho 

institucional, apresentando variações em relação às diversas edições do curso.  

Dentre os fatores avaliados, alguns apresentaram-se como entraves ao 

alcance dos objetivos institucionais. Eles estão descritos abaixo.  

a) inexistência de feedback em relação aos resultados das avaliações 

internas: ainda que a Escola promova, em alguns momentos, uma espécie de 

para avaliação do curso e da própria instituição pelos discentes, ela não 

apresenta, ao menos não formalmente, dados oficiais, ou mesmo análise 

divulgada, em relação ao que os alunos apontam como pontos críticos, 

gerando dificuldades para a superação dos problemas elencados; 

b) As normas do curso não eram claras, sobretudo até a sua 8ª edição, o 

que gerou problemas e insatisfações por parte dos discentes. Os maiores 

questionamentos giravam em torno da questão da avaliação, que não seguia a 

normas precisas e divulgadas, mas que em contraposição tinham alto poder de 
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impacto em relação a aprovação e a classificação final dos alunos, não só no 

curso de formação, mas também perante o concurso para EPPG; 

c) Os conteúdos ligados à questão da democratização do poder, 

participação política e justiça social, em conformidade com o objetivo do curso 

de formação pós 8ª edição, mostraram-se insuficientes, ocupando apenas uma 

disciplina de 16 horas, dentre todo o curso, o que não condiz com a 

preocupação central que a instituição diz ter por essas temáticas; 

d) A partir da 16ª edição dos cursos de formação, o objetivo de 

aprendizagem foi reformulado, incluindo a ideia de que o egresso estaria apto a 

atuar na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, para que 

assim atuasse a construção de uma sociedade mais justa e democrática. No 

entanto, nenhum dos objetivos específicos dos cursos contempla esses 

aspectos, ainda que a estrutura curricular os retome; 

e) A ENAP não possui mecanismos sólidos e formais para 

acompanhamento e avaliação dos egressos de seus cursos de formação, de 

modo que não tem dados catalogados sobre o ministério no qual foi lotado o 

egresso, nem como tem sido o desempenho deste em sua função. Assim, a 

Escola também não tem informações se os conteúdos e metodologias 

adotados nos cursos, estão sendo de fato relevantes para o dia a dia das 

atividades desenvolvida pelos novos gestores públicos.   

Apesar dos fatores de entrave ao desempenho dos cursos e, 

consequentemente, da ENAP, vários aspectos foram julgados como 

facilitadores. São eles: 

a) Embora não exista um posicionamento oficial da instituição sobre os 

resultados da avaliação interna realizada, a existência de um mecanismo para 

avaliação interna por parte dos alunos é uma atitude democrática e positiva 

para o andamento da Escola. Vale salientar que, pelo exame das mudanças 

em elementos como as ementas, avaliações e carga-horarias das disciplinas, 

supõe-se que críticas expostas pelos discentes, sobretudo nas versões iniciais 

dos cursos de formação, surtiram efeito;   
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b) Os cursos passaram por inúmeras mudanças, a fim de que se 

adequassem ao perfil exigido pela gestão em cada momento especifico. Por 

tratarem-se de cursos que preparam pessoas para exercerem uma carreira da 

alta administração pública, entende-se esse processo de adaptação como 

necessário ao bom desempenho dos mesmos e, em decorrência, da ENAP.    

c) Após 9ª edição do curso de formação, foram estabelecidos critérios 

para a atribuição de notas, pelo professor, em relação às avaliações feitas 

pelos discentes, o que implicou na utilização de um padrão para correção das 

atividades e na exposição antecipada para o aluno das regras envolvidas;  

d) O conteúdo programático dos cursos de formação mostrou-se 

condizente com as atribuições prescritas para o cargo de Especialista em 

políticas Públicas e Gestão Governamental- EPPGG, o que pode ser verificado, 

por exemplo, através dos eixos fundamentais do curso (administração pública e 

políticas públicas), além do módulo “práticas de governo”, sintonizados com o 

perfil esperado do gestor EPPGG, isto é, um servidor que possui formalmente 

capacidade técnica para formular, implementar e avaliar políticas e que tem 

habilidades para assumir posição de direção ou mesmo assessoramento da 

alta burocracia pública;  

e) Em alguns momentos ao longo das edições do cursos de formação, 

foi presente a crítica do alunado em relação a dissociação entre teoria e 

pratica, dada a preponderância das disciplinas voltadas especificamente a 

discussão de teorias. Entretanto, com o passar do tempo, os cursos passaram 

por um crescente processo de complementação entre atividades teóricas e 

práticas, a partir da reestruturação de seus conteúdos programáticos; 

 f) A seleção do corpo docente, baseada na experiência acadêmica e 

profissional no campo da gestão pública, possibilita a existência de professores 

que estejam em acordo com a perspectiva de associação entre teoria e prática, 

algo de fundamental importância para que a ENAP consiga, por intermédio dos 

cursos de formação, formar gestores que dominem o campo teórico mas 

também o da ação prática na administração pública;   
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g) Ao longo das edições dos cursos de formação, houve uma diminuição 

significativa do número de não concluintes, o que está relacionado com a 

reestruturação do curso, especialmente no que diz respeito às normas sobre 

avaliação, que ganharam maior precisão e transparência. 

Ao final da pesquisa, é válido mencionar que a hipótese verificada, em 

termos amplos, ou seja, de que a ENAP é uma instituição eficaz no alcance 

de seus objetivos oficiais, foi parcialmente confirmada se tivermos como 

base a segmentação dela nas dimensões apresentadas, visto que há 

dimensões completamente favorecedoras desse processo, mas também há as 

que mostram aspectos geradores de entraves significativos. Assim, por 

exemplo, a capacidade da ENAP em formular e expor seus objetivos, algo 

discutido em meio a suas características organizacionais, mostrou-se 

problemática, não obstante possua todo um aparato material e humano 

facilitadores para o alcance desses objetivos. 

A partir do resultado da avaliação de todas as dimensões, em conjunto, 

há que se destacar que foram encontrados mais elementos positivos do que 

negativos na atuação da ENAP, em termos do cumprimento de seus objetivos 

oficiais. Mas não se trata, apenas, de uma espécie de balança na qual foi 

pesada a quantidade numérica de itens favoráveis e desfavoráveis à 

instituição, e por isso chegou-se a tal conclusão. Na realidade, embora o fator 

numérico também importe, não se pode menosprezar a relevância do papel da 

dimensão educacional para mensuração da eficácia institucional da Escola, o 

que somado aos seus demais elementos avaliados como exitosos, leva-nos a 

concluir que se trata de uma instituição eficaz.   

 A dimensão educacional, carro chefe da instituição (já que a oferta de 

atividades educacionais na área da gestão pública, está diretamente 

relacionada com a missão institucional), mesmo podendo ser aperfeiçoada em 

relação a alguns pontos, conforme já mencionado, consegue responder aos 

imperativos da gestão, ofertando disciplinas atreladas às atribuições que o 

servidor EPPGG deverá encontrar em seu cotidiano, embora falte à instituição 

um maior controle sobre os egressos. Fora isso, as dimensões materiais e 
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humanas, no “senso comum”, por vezes, atribuídas como motivo de insucesso 

institucional dor órgãos públicos, mostraram-se perfeitamente em acordo com 

as funções exercidas pela ENAP. 

É essencial esclarecer que esta pesquisa não tem pretensões 

normativas nem totalizantes. Apesar de ser fruto de uma compilação de teorias 

e de informações sobre o objeto de estudo, ainda assim as conclusões 

expostas refletem, em certa medida, um recorte dentre outros. O que se 

mostrou aqui foi um olhar possível, dentro das escolhas teóricas e 

metodológicas feitas.    

Finalmente, a utilização da avaliação institucional mostrou-se algo 

importante, ao possibilitar uma apreensão da ENAP, de acordo com os critérios 

indicados nesta pesquisa. Sendo assim, foi possível centralizar a atenção na 

Escola como um todo e não, especificamente, nos seus programas e projetos, 

possibilitando de uma maneira ou de outra, uma visão mais ampla da 

instituição. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1- Dimensões da avaliação de instrumentação/processo  

 

Dimensões da avaliação da 

instrumentação 

Questões a serem respondidas 

Avaliação da cobertura 

o De que forma a população alvo é 

atingida pelo programa? 

 A população conhece o 

programa? Em que medida isso 

acontece? 

 O programa é acessível? Em que 

medida? Quais os entraves a 

isso? 

 O programa é aceito pela 

sociedade? 

 Qual a cobertura efetiva da área 

de atuação? 

 

Avaliação da implementação 

o Os meios utilizados pelo programa 

são... 

 Necessários ao êxito? 

 Suficientes para atingir os 

objetivos? 

 Idôneos para obter os 

resultados esperados dentro 

do prazo? 

 Potentes para atacar o 

problema diagnosticado 

superando os obstáculos? 

 Eficazes, utilizando os meios 
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mais adequados para alcance 

dos propósitos? 

 

Avaliação do ambiente 

organizacional 

o A organização responsável pela 

execução do programa o favorece ou 

o dificulta? 

Avaliação do rendimento 

pessoal 

o Os indivíduos envolvidos no programa 

possuem... 

 Aptidões necessárias? 

 Motivações necessárias? 

 Capacidade de aplicar 

devidamente os 

conhecimentos? 

 Capacidade de solucionar 

problemas concretos? 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Aguillar e Ander Egg (1994). 
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APÊNDICE 2- Compilação do “esquema lógico” da avaliação 

 

DIMENSÃO/ 

RECURSOS 

ANALISADOS 

ASPECTOS QUESTÕES INDICADORES 
FORMA DE 

COLETA 

Características 

organizacionais 

1. Missão/objetivos 

2. Monitoramento/avaliação 

 

Os objetivos estão claros? Há ambiguidade 

nos objetivos? Há contradição? Os objetivos 

são amplos? Os objetivos são factíveis? Há 

objetivos conflitantes? Há objetivos 

implícitos? A relação entre missão- objetivos-

metas dá-se de forma satisfatória? Os 

objetivos são operacionalizáveis? O 

problema ao qual se quer intervir está bem 

descrito? Os objetivos mudaram ao longo do 

tempo? As ações realizadas contribuem para 

o alcance dos objetivos? A instituição possui 

controle sobre a relação ações 

implementadas/metas traçadas? DRAIBE, 

2001; AGUILLAR ; ANDER EGG, 1994; 

COSTA ; CASTANHAR, 2003; HENRICH, 

Qualidade do plano 

institucional, sobretudo a 

descrição sobre os objetivos 

a serem alcançados  

 

Realização de avaliações 

internas 

Documentos 

internos  

Site oficial 

Entrevista com 

servidores 

gestores da 

ENAP. 
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2010; WEISS, 1978). 

Existem avaliações ou monitoramentos 

internos? 

Gestão 

administrativa 

1. Forma de “escolha” 

2. Tempo de duração no 

cargo 

3. Perfil dos gestores 

 

4.Mecanismos para tomada 

de decisão 

5. Conselho de Gestão  

 

6. Planejamento 

7. Distribuição de 

informações 

 

8. Relações externas da 

Qual o mecanismo para escolha do gestor? 

Quanto tempo passa no cargo o gestor da 

Escola? 

Qual o perfil acadêmico e profissional dos 

gestores? 

As decisões são tomadas de forma 

democrática?  

Existe um conselho que participe da tomada 

de decisões sobre a Escola? Como é 

formado? 

Como é feito o Planejamento da instituição? 

Todos (internamente e externamente) têm 

ciência das metas e demais notícias 

institucionais? 

A Instituição mantém contato com as demais 

instituições/órgãos que são receptoras de 

Forma de ingresso no(s) 

cargo(s) de direção 

Tempo médio dos gestores 

no cargo. 

Formação acadêmica e 

atuação profissional 

Existência e formato de 

eleição interna para os 

cargos de direção 

Existência e formatação de 

Conselho de Gestão 

Forma de elaboração do 

plano institucional 

Existência de contato da 

instituição com os órgãos 

receptores dos egressos dos 

Documentos 

internos  

Site oficial 

Entrevista com 

servidores 

gestores da 

ENAP  
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instituição 

9. Organograma 

seus serviços? 

Como está organizada administrativamente a 

instituição? 

 

cursos de formação. 

Existência e perfil de 

comunicação interna/externa 

da instituição em relação a 

suas metas 

Organograma institucional 

 

Condições 

materiais  

1. Espaço físico 

2. Equipamentos 

3.Recursos financeiros 

4. Acervo bibliográfico 

 

Os recursos materiais são suficientes? Em 

que medida eles favorecem/desfavorecem o 

desempenho da instituição? 

Os recursos são advindos de onde? São 

suficientes? 

O acervo bibliográfico é adequado? 

Existência e perfil dos 

recursos materiais 

necessários previstos no 

plano institucional 

Fonte de arrecadação dos 

recursos materiais  

Existência e perfil de 

biblioteca 

Documentos 

internos 

Site oficial 

Entrevista com 

servidores 

gestores da 

ENAP  

 

Regulamento da 

biblioteca 

Graciliano Ramos 

Recursos 

humanos 

1.Quantidade de funcionários 

2. Distribuição dos 

 

Há funcionários suficientes? 

Número de funcionários 

Forma de ingresso dos 

servidores em geral na 

Documentos 

internos 

Entrevista com 
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funcionários 

3.Forma de admissão 

4. Nível de 

formação/aptidões para o 

cargo ocupado 

5. Perspectiva sobre a 

instituição 

6. Incentivo à qualificação  

 

Como estão distribuídos os funcionários 

dentro dos setores da Escola? 

Qual o mecanismo utilizado para admissão 

dos funcionários (servidores e professores)? 

Os funcionários estão qualificados de forma 

adequada para a função que exercem? 

Como os funcionários analisam a instituição 

(em relação a ambiente de trabalho, 

remuneração, seu desempenho)? 

A instituição tem alguma política para 

incentivo de qualificação? 

instituição. 

Relação entre qualificação 

profissional e função 

ocupada na instituição 

Percepção dos servidores 

sobre a instituição  

Existência e perfil de política 

de incentivos 

servidores 

gestores da 

ENAP 

 Diretor de 

desenvolvimento 

gerencial, 

Coordenador-

Geral de 

Orçamento, 

Finanças e 

Contabilidade. 

 

 

 

Dimensão 

educacional 

1.Cursos de formação para 

carreira de EPPGG 

 

 

-Houve alterações significativas ao longo do 

tempo?        

 - Quais os números de cursistas ao longo do 

tempo? 

  - Há alguma forma de avaliação interna dos 

Perfil histórico dos cursos; 

público-alvo, total de 

egressos; avaliações 

internas; número de 

aprovação X  reprovação; 

normas para aprovação; 

programas dos cursos; 

Documentos 

internos 

Cadernos 33 

Programa dos 

cursos de 
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cursos? 

       -Há mecanismos para acompanhamento 

dos egressos? 

      -Os professores possuem qualificação 

adequada? 

         - O conteúdo programático está em 

acordo com a função a ser desempenhada 

pelos egressos? 

        - As normas do curso estão claras? 

        - Há reprovados? 

 

 

 

 

 

conteúdos ministrados; 

formação/qualificação dos 

professores; 

relação entre conteúdos 

ministrados pelo curso e as 

atribuições da carreira 

correspondente; mecanismo 

para verificação do 

desempenho dos egressos 

em suas respectivas 

funções.  

formação 

Site oficial 

Entrevista com 

servidores 

gestores da 

ENAP  

Publicações da 

Associação 

Nacional dos 

Especialistas em 

Políticas Públicas 

e Gestão 

Govenamental-

ANESP 

Diário Oficial da 

União 

Editais do 

concurso para a 

carreira de 

EPPGG 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1-  Relação das áreas estratégicas constantes no PDI 2015-2019 

da Enap e suas especificações (ENAP, 2015) 

 

Área estratégica 1- Fortalecimento da articulação com as Escolas de governo e 

instituições de capacitação de servidores em todos os estados da federação: 

 

• realização do Encontro Nacional de Escolas de Governo; 

• realização das reuniões do Sistema de Escolas de Governo da 

União; 

• ampliação e diversificação da oferta de capacitação da Enap em 

articulação federativa e Programa ENAP em rede; 

 exploração do potencial de ofertas conjugadas e articuladas de 

capacitação. 

 

Área estratégica 2- Internacionalização da Enap: 

 

• realização de cursos em parceria com instituições e organizações 

internacionais; 

• ampliação da interlocução das áreas de ensino e pesquisa da 

Enap com contrapartes internacionais, visando à construção de 

parcerias estratégicas e agendas compartilhadas; 

• prospecção de oportunidades para construção de programas de 

bolsas de estudos, pesquisas e estágios voltados à gestão 

pública, em parceria com instituições acadêmicas; 

• participação e capacitação de servidores da Enap em cursos, 

eventos e atividades de intercâmbio internacionais; 
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• realização de eventos internacionais, individualmente ou em 

articulação com outros órgãos, em temas relevantes para o 

Estado e para a gestão pública;  

• implementação de projetos de cooperação técnica internacional 

com foco no aperfeiçoamento da gestão pública, fortalecendo a 

cooperação sul-sul e ampliando os canais de comunicação com 

países que possam contribuir para a construção de novos 

conhecimentos e projetos. 

 

Área estratégica 3- Ampliação e aprimoramento das atividades de formação e 

aperfeiçoamento profissional: 

 

• ampliação da oferta do Programa de Aperfeiçoamento para 

Carreiras, em alinhamento com as trajetórias de desenvolvimento 

profissional dessas carreiras e o desenvolvimento de 

competências para a gestão pública; 

• ampliação da capacitação de servidores em cursos de 

desenvolvimento gerencial, nas modalidades presencial e a 

distância; 

• realização dos cursos de formação inicial para os profissionais 

ingressantes nos cargos de Especialista em Políticas Públicas e 

Gestão Governamental e Analista de Planejamento e Orçamento;  

• desenvolvimento de linhas específicas de ação para o 

alinhamento pedagógico de docentes colaboradores da Enap. 

 

 

Área estratégica 4- Assessoramento dos órgãos da administração pública 

federal: 

 

• fortalecimento das ações de assessoramento aos órgãos federais 

em planejamento estratégico e na revisão de seus processos, em 

sintonia com as orientações do Ministério do Planejamento, 



280 

  
 

Orçamento e Gestão e tendo em vista o alcance dos objetivos e 

prioridades governamentais;  

• realização de capacitação de servidores e demais profissionais 

em projetos de desenvolvimento institucional, implantação de 

inovações e melhorias em políticas públicas, sob demanda de 

órgãos da Administração Pública Federal. 

 

 

Área estratégica 5- Fortalecimento da pesquisa e das ações de comunicação 

da Escola: 

 

 

• estruturação da capacidade de pesquisa da Enap com foco na 

produção de subsídios para a tomada de decisão sobre políicas 

de gestão; 

• ampliação da realização de pesquisas no âmbito da Escola por 

meio de chamada pública para bolsistas; 

• realização de termos de cooperação com universidades federais 

para desenvolvimento de pesquisas conjuntas; 

• desenvolvimento das linhas de pesquisa: Escolas de Governo no 

Brasil, Profissionalização da Burocracia, Processos de 

Modernização da Gestão Pública, Liderança no Setor Público, 

Inovação na Gestão e demais temas relevantes para a 

administração pública federal; 

• avanço no processo de revitalização da Revista do Serviço 

Público (RSP) cujo um dos resultados poderá se refletir na 

elevação no programa de avaliação de periódicos Qualis/CAPES; 

• atualização do layout do Portal, possibilitando maior acesso às 

informações e integração dos sites da Enap;  

• articulação entre as áreas de pesquisa e ensino, com vistas à 

produção e disseminação de conhecimento em áreas estratégicas 

da administração pública federal. 

 



281 

  
 

Área estratégica 6- Melhoria da capacidade de gestão institucional da Escola: 

 

• implementação do projeto de revitalização e modernização do 

Campus Enap Sustentável; 

• alcance integral das metas estabelecidas no âmbito do Programa 

Esplanada Sustentável; 

• promoção de avanços nos trabalhos na área da governança de 

tecnologia da informação e comunicação e na área de 

mapeamento e automação de processos; 

• implementação de novo modelo de estrutura de tecnologia da 

informação; 

• ampliação da força de trabalho da Enap por meio do 

preenchimento de vagas em decorrência da realização de 

concurso público; 

• implementação integral do Plano de Qualidade de Vida no 

Trabalho (PQVT);   

• capacitação permanente dos quadros da Escola por meio do 

Plano Anual de Capacitação (PACE). 

 

 

Área estratégica 7- Fortalecimento da oferta de cursos de especialização (pós-

graduação lato sensu): 

 

• desenho de proposta de criação de mestrado profissional na 

Enap; 

• desenho de proposta de criação de mestrado acadêmico 

interinsitucional (Minter), da CAPES, com instituição promotora de 

excelência;  

• fortalecimento da aplicação da oferta de pós-graduação da 

Escola, por meio do aperfeiçoamento dos processos 

pedagógicos, de monitoramento e avaliação das ações 

formativas. 
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 ANEXO 2- Disciplinas do curso de formação para a carreira de EPPGG e 

seus respectivos conteúdos. (ENAP, 2011b) 

 

EIXO 1 – Estado, Sociedade e Democracia (52h) 

Este eixo norteia o conjunto de disciplinas e atividades que permitem refletir 

sobre: 

a) as transformações do Estado contemporâneo e as mudanças nas relações 

entre o Estado e a sociedade; b) o sistema político brasileiro; c) a estrutura 

constitucional e funcionamento do Estado brasileiro; d) a organização política 

da sociedade no processo de construção e fortalecimento da democracia e da 

cidadania.  

 

Objetivos Específicos 

s recentes nas relações entre a 

Sociedade e o Estado e discutir seu significado para ampliação dos direitos dos 

cidadãos. 

ção da sociedade civil como condição para fortalecer a 

democracia e promover o desenvolvimento. 

brasileiro e suas implicações na produção e nos resultados das políticas 

públicas. 

 

DISCIPLINAS 

D 1.1 – O Estado Contemporâneo e suas Transformações (16h) 
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Objetivo: Levar o aluno a compreender as principais dimensões que definem o 

papel e as capacidades do Estado na sociedade contemporânea, assim como 

as mudanças políticas e institucionais recentes nas relações entre Estado e 

sociedade. 

Ementa: As transformações e tensões do Estado contemporâneo: autonomia e 

permeabilidade, coerção e coordenação, coesão e fragmentação. O debate 

contemporâneo acerca dos papéis do Estado em relação a questões como: 

nacionalismo, globalização, multiculturalismo e democracia.  

 

D 1.2 – Democracia e Cidadania no Brasil (16h) 

Objetivo: Levar o aluno a analisar os contextos específicos que marcaram a 

trajetória da construção da democracia e cidadania, identificando as mudanças 

ocorridas nas relações entre Estado e sociedade. 

Ementa: Conceitos de cidadania, sociedade civil e democracia no pensamento 

político contemporâneo de forma a mapear suas diferentes interpretações. As 

principais experiências de participação social em curso no Brasil: orçamentos 

participativos e conselhos de políticas. 

 

D 1.3 – Sistema Político Brasileiro (20h) 

Objetivo: Levar o aluno a desenvolver uma visão global dos condicionantes do 

sistema político brasileiro sobre o funcionamento da democracia no Brasil, as 

políticas públicas e o equilíbrio federativo. 

Ementa: Diagnóstico geral a respeito das instituições políticas brasileiras. 

Sistema eleitoral e seus impactos sobre o sistema partidário. Relações 

Executivo-Legislativo e a Organização Congressual no Brasil. O federalismo e 

seus impactos sobre o processo decisório. Judiciário e Política no Brasil. 
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EIXO 2 – Economia e Desenvolvimento (72h) 

Este eixo norteia o conjunto de disciplinas e atividades que permitem: a) situar 

o debate econômico atual e as perspectivas da economia brasileira e mundial; 

b) refletir sobre os condicionantes econômicos na formulação e implementação 

das políticas públicas; c) analisar o debate contemporâneo sobre 

desenvolvimento e sustentabilidade. 

 

Objetivos específicos 

formulação e implementação de políticas públicas para redução das 

desigualdades socioespaciais e alcance dos objetivos da estabilidade e do 

desenvolvimento sustentável. 

dinâmicas que influenciam o comportamento da economia 

mundial e seus impactos na economia brasileira. 

financiamento do Estado. 

ntos de 

intervenção do Estado na economia. 

 

 

DISCIPLINAS 

D 2.1 – Economia Brasileira (24h) 

Objetivo: Levar o aluno a compreender o estágio atual do processo de 

desenvolvimento brasileiro com base em diferentes visões teóricas e à luz da 

história econômica recente. 
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Ementa: O processo de estabilização da economia: do Plano Real aos dias 

atuais. As políticas de desenvolvimento dos anos 90 e a crise do final da 

década. A política macroeconômica atual: fundamentos e principais resultados. 

Desenvolvimento econômico, distribuição de renda e pobreza. O mercado 

interno como motor da expansão. 

 

D 2.2 – Economia Internacional (16h) 

Objetivo: Levar o aluno a discutir questões contemporâneas da economia 

internacional, com o objetivo de oferecer instrumentos de análise e 

compreensão dos condicionantes e impactos do cenário internacional na 

economia nacional. 

Ementa: Noções de política cambial e de comércio exterior. Globalização e 

seus impactos nas economias nacionais. Multilateralismo (instituições 

financeiras multilaterais). Relações econômicas internacionais. Integração 

econômica (blocos econômicos). Perspectivas da economia mundial. 

 

D 2.3 – Economia do Setor Público (16h) 

Objetivo: Levar o aluno a: (i) identificar as falhas de mercado, tais como bens 

públicos, externalidades e poder de mercado, assim como as falhas de 

governo; (ii) compreender os confrontos entre equidade e eficiência nas 

decisões das políticas públicas; (iii) analisar as soluções públicas e privadas 

para as diversas falhas de mercado. 

Ementa: A necessidade do Estado. Externalidades e bens públicos. Padrões de 

intervenção do Estado e as funções econômicas: alocativa, distributiva e 

estabilizadora. Equidade e eficiência. O financiamento do Setor Público. 

Sistema Tributário Brasileiro. Política econômica: fiscal, monetária e cambial. 
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D 2.4 – Economia da Regulação e Defesa da Concorrência (16h) 

Objetivo: Levar o aluno a: (i) identificar a racionalidade econômica da regulação 

setorial e da política de defesa da concorrência; (ii) conhecer os principais 

modelos de regulação econômica; (iii) discutir a aplicação de instrumentos da 

regulação econômica; (iv) conhecer o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência e a aplicação da lei antitruste; (v) refletir sobre os limites e 

dificuldades da regulação econômica. 

Ementa: Motivação para a regulação. Regulação e política antitruste: conceitos 

e histórico. Teorias da regulação: análise normativa, teoria da captura e teoria 

econômica da regulação. Monopólio natural, leilão de franquia e regulação. 

Regulação de mercados potencialmente competitivos. Defesa da concorrência 

e legislação antitruste. Análises setoriais da regulação: setores de energia, 

telecomunicações, transportes, petróleo e saúde. Sistema brasileiro de defesa 

da concorrência: SEAE, CADE e SDE. 

 

EIXO 3 – Administração Pública (144h) 

Este eixo norteia o conjunto de disciplinas e atividades que permitem: a) 

desenvolver os principais marcos teóricos necessários a uma compreensão 

crítica da Administração Pública contemporânea; b) conhecer a organização e 

funcionamento do setor público; c) desenvolver os conhecimentos e 

instrumentos básicos necessários para a atuação nas áreas de planejamento e 

orçamento da Administração Pública Federal, bem como outras referentes ao 

ciclo de gestão. 

 

Objetivos Específicos:  

contemporânea em relação às reformas empreendidas no Brasil e no mundo. 
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tração pública face aos 

desafios da promoção do desenvolvimento sustentável e da cidadania. 

que o servidor atuará. 

a Administração Pública 

Federal brasileira e sua importância para a melhoria da gestão pública. 

Conhecer as bases do marco jurídico da Administração Pública brasileira para 

aplicá-lo ao cotidiano da gestão. 

onadas ao 

interesse público. 

 

DISCIPLINAS 

D 3.1 – O Debate Contemporâneo da Gestão Pública (16h) 

Objetivo: Levar o aluno a reconhecer as tendências da gestão pública 

contemporânea. 

Ementa: Origens, definição, características e importância da burocracia 

clássica. As insuficiências do paradigma burocrático: problemas endógenos e 

exógenos. Resultados das reformas de gestão pública: balanço crítico. A 

Governança Pública e a rediscussão do papel da Administração Pública. 

Tendências atuais do debate: consensos, dúvidas e dilemas. 

 

D 3.2 – Administração Pública Brasileira (20h) 

Objetivo: Levar o aluno a analisar os principais desafios para a gestão pública 

no Brasil contemporâneo. 
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Ementa: Panorama da Administração Pública brasileira: aprendizados, desafios 

e tendências. Desempenho e accountability na Administração Pública 

brasileira: teoria e experiência. Os desafios da coordenação governamental de 

políticas públicas em um Estado federativo que busca avançar no caminho da 

governança. 

 

D 3.3 – Fundamentos do Direito Público (20h) 

Objetivo: Levar o aluno a compreender o marco jurídico e os princípios da 

Administração Pública, bem como o debate atual em torno das novas 

tendências do direito administrativo. 

Ementa: Fundamentos constitucionais da Administração Pública brasileira. 

Estado Democrático de Direito: Visão panorâmica e instrumental do texto 

constitucional (direitos e garantias individuais, direitos sociais, serviço público e 

atividade econômica, ordem econômica, ordem social, controles da 

administração). Funções da Administração Pública. O interesse público. 

Disposições fundamentais do Art. 37 da Constituição Federal. Os princípios da 

Administração Pública na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Modalidades de serviços públicos. Conceitos legais do poder concedente. 

Concessão, permissão e autorização. 

 

D 3.4 – Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira (24h) 

Objetivo: Levar o aluno a compreender o funcionamento do Sistema de 

Planejamento e Orçamento do Governo Federal, o processo de elaboração do 

plano plurianual, seu arcabouço conceitual e a sua integração com os 

instrumentos de orçamento e com a gestão da ação governamental. 

Ementa: Sistema Federal de Planejamento e Orçamento. O Plano Plurianual e 

a integração entre planejamento, orçamento e gestão. Normas gerais de direito 

financeiro (CF, LRF, Lei 4320). Planejamento, elaboração e execução 
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financeira e orçamentária. Controle interno e controle externo. Estratégias 

operacionais para promoção de políticas: mobilização de recursos 

orçamentários e extraorçamentários. Sistemas informatizados de gestão 

financeira e orçamentária: SIAFI/ SIDOR/ SIOP. 

 

D 3.5 – Compras, Contratos e Licitações (12h) 

Objetivo: Levar o aluno a compreender as características e a importância dos 

processos de compras e contratações no Governo Federal, observando a 

legalidade e as orientações dos órgãos sistêmicos da Administração Pública 

Federal e dos órgãos fiscalizadores da despesa pública. 

Ementa: Contratações no setor público. Lei 8666. Contratação por dispensa e 

inexigibilidade de licitação. Pregão Eletrônico. Contrato Administrativo: regime 

jurídico, gestão, alterações, fiscalização, sanções. Riscos quanto à motivação 

do gasto, à compatibilidade do preço praticado, ao recebimento (liquidação da 

despesa) e à destinação para fins de interesse público. Julgados do Tribunal de 

Contas da União sobre o tema.  

 

D 3.6 - Convênios e Termos de Parceria (12h) 

Objetivo: Levar o aluno a compreender as especificidades dos processos de 

gestão de convênios e termos de parceria no Governo Federal, observando a 

legalidade e as orientações dos órgãos sistêmicos da Administração Pública 

Federal e dos órgãos fiscalizadores da despesa pública. 

Ementa: Os convênios e os contratos de repasse de que trata o Decreto nº 

6.170/2007 e a Portaria Interministerial/CGU/MF/MP nº 127/2008. A 

celebração, a execução e a prestação de contas com o portal 

www.convenios.gov.br. Os dispositivos da LDO anual sobre as transferências 

voluntárias. Termos de Parceria com Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público – OSCIP (Lei nº 9.790/99 e Decreto nº 3.100). Julgados do 
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Tribunal de Contas da União sobre o tema. 

 

D 3.7 – Gestão Estratégica nas Organizações Públicas (32h) 

Objetivos: Levar o aluno a desenvolver uma visão estratégica da gestão de 

recursos, processos e interações e arranjos de gestão para a ação 

governamental. 

Ementa: Visão estratégica institucional e a gestão por resultados. Gestão de 

processos, estrutura e tecnologias. Governança nas organizações públicas. 

Novos arranjos de gestão e inovação no setor público. 

 

D 3.8 – Comunicação Escrita em Governo (8h) 

Objetivo: Capacitar o aluno a redigir documentos correntes da comunicação 

oficial com clareza, concisão e objetividade, fazendo uso de regras da norma 

padrão da Língua Portuguesa e à luz das mudanças do processo de 

comunicação na Pós-modernidade.  

Ementa: A correspondência oficial e a linguagem dos atos normativos. 

Estrutura e modelos de documentos oficiais (notas técnicas e ofícios). Os 

principais problemas da redação oficial e seus significados culturais. O 

essencial e o acessório na comunicação administrativa e oficial. Engenharia e 

arquitetura do texto. Questões gramaticais. Observação: esta disciplina será 

desenvolvida a distância ao longo de todo o curso, com utilização de ambiente 

virtual de aprendizagem (ferramenta Moodle), de forma que os alunos 

exercitem sua capacidade de comunicação escrita para diversos objetivos nos 

processos de governo. 

 

EIXO 4 – Políticas Públicas (132h) 
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Este eixo norteia o conjunto de disciplinas e atividades que permitem: a) 

conhecer e refletir sobre os principais marcos teóricos da análise das políticas 

públicas; b) propiciar o conhecimento e aplicação dos instrumentos básicos 

necessários ao desenho, à implementação e à avaliação das políticas públicas; 

c) discutir os novos arranjos de políticas públicas. 

 

Objetivos específicos:  

crítica de suas dimensões. 

públicas e debater seus principais problemas e possibilidades. 

rumentos e modelos de planejamento, de análise e de 

implementação de políticas públicas, buscando aplicá-los a situações concretas 

pertinentes à ação governamental no Brasil. 

 

DISCIPLINAS 

 

D 4.1 – Análise de Políticas Públicas (24h) 

Objetivo: Levar o aluno a distinguir os principais modelos de análise no campo 

das políticas públicas e avaliar seus alcances para explicar o processo de 

produção de políticas públicas. 

Ementa: Tipos de políticas públicas. Alcances e limites dos modelos de análise: 

estágios em políticas públicas, incrementalismo, “centrados na sociedade” e 

“centrados no estado”. Pluralismo, (neo)marxismo e (neo)institucionalismo. 

Formação da agenda, especificação de alternativas e tomadas de decisão em 

“policy windows”: o modelo de análise das “múltiplas correntes”. Arranjos 

institucionais para a implementação de políticas públicas. 
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D 4.2 – Planejamento Estratégico Governamental (16h) 

Objetivo: Levar o aluno a analisar o planejamento estratégico como uma 

ferramenta associada à gestão para o enfrentamento de problemas públicos 

complexos e alcance de objetivos estabelecidos pela agenda governamental. 

Ementa: Conceitos e tipos de planejamento. Planejamento governamental no 

Brasil. Cenários, diagnósticos e estudos de processos decisórios. O 

pensamento estratégico aplicado à gestão governamental contemporânea. 

Objetivos e condicionantes das políticas públicas. 

 

D 4.3 – Análise e Interpretação de Indicadores (16h) 

Objetivo: Levar o aluno a conhecer a disponibilidade, abrangência e 

potencialidade das pesquisas, fontes de dados, publicações e relatórios 

existentes no Sistema Estatístico Brasileiro e outras instituições nacionais e 

internacionais, para a construção de cenários e diagnósticos. 

Ementa: Sistema Estatístico Nacional e as principais fontes de dados e 

indicadores de pesquisas econômicas, sociais e ambientais no Brasil (IBGE, 

Ministérios etc.) e no mundo. Principais publicações, Relatórios Sociais, 

Boletins de Conjuntura Econômica, Análises da Questão Ambiental. 

Indicadores Sintéticos e Painel de Indicadores no Brasil e no mundo. 

Demonstração de um Painel de Indicadores de Conjuntura gerado com o 

aplicativo Monit. 

 

D 4.4 – Métodos de Planejamento Aplicados ao Desenho de Programas 

(24h) 

Objetivos: Levar o aluno a conhecer e utilizar os conceitos e metodologias de 

planejamento público para o desenho de programas governamentais. 
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Ementa: Principais Metodologias de Planejamento e sua aplicação na 

construção de programas. A seleção de problemas para a construção da 

agenda de governo. O processamento de problemas. Antecedentes do 

desenvolvimento da proposta de Modelo Lógico de Resultados. Componentes 

do Modelo Lógico e sua utilização como ferramenta auxiliar na sistematização 

dos trabalhos de monitoramento e avaliação de programas governamentais. A 

nova metodologia de elaboração do PPA 2012-2015. 

 

D 4.5 – Elaboração e Gerenciamento de Projetos (16h) 

Objetivos: Levar o aluno a compreender os principais conceitos relacionados à 

gestão de projetos e analisar os elementos básicos da elaboração de um plano 

de projeto, tendo em vista contribuir para uma visão integrada da elaboração, 

do monitoramento e da avaliação no setor público. 

Ementa: Conceitos básicos sobre a gestão de projetos: reflexões sobre a 

relação entre projeto, subprojeto, programa e plano; diferenciação de projeto e 

processo; conceito de gestão; ciclo de vida; processos de gerenciamento; 

análise de atores envolvidos; participação na elaboração e gerenciamento; 

elaboração do plano; gestão integrada, monitoramento e avaliação do projeto. 

 

D 4.6 – Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (20h) 

Objetivos: Levar o aluno a compreender o papel e a importância do 

monitoramento e da avaliação no ciclo de gestão das políticas públicas, 

distinguindo objetivos, tipos e metodologias, bem como utilizar informações 

provenientes dos sistemas de monitoramento e avaliação para expandir e 

aprofundar o conhecimento institucional e apoiar a tomada de decisão 

governamental. 

Ementa: Monitoramento e avaliação de políticas públicas: conceituação e tipos. 

Avaliação de projetos sociais. Tipos de avaliação: ex-ante e ex-post, de 
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resultados e de impacto, interna, externa, mista, participativa. Avaliação de 

processos. Critérios de eficiência, eficácia e efetividade. Metodologias e 

aplicação. 

 

D 4.7 – Oficina de Políticas Públicas – (16h) 

Objetivos: Levar o aluno a compreender a complexidade dos processos de 

formulação, decisão, implementação e avaliação de políticas governamentais, 

por meio da simulação de um processo de apoio à tomada de decisão sobre a 

implementação de uma política pública. 

Ementa: Os processos de formulação, decisão, implementação e avaliação de 

políticas governamentais. Condicionantes: (a) o ambiente em que se 

desenvolvem, tais como as conjunturas/dinâmicas política e econômica, 

domésticas e internacionais, e as estruturas institucional e social; (b) os atores 

que se mobilizam, suas percepções e seus respectivos recursos de poder; (c) 

os valores predominantes na sociedade; (d) escassez de recursos; (e) 

incerteza quanto aos custos e benefícios das alternativas de política; entre 

outros.  

 

5 – Módulo Práticas de Governo (100h) 

O Módulo Práticas de Governo tem por objetivo levar os participantes a 

vivenciar e analisar situações organizacionais concretas, tendo em vista 

contribuir para a conformação de uma visão abrangente e crítica acerca dos 

desafios da gestão governamental e de políticas públicas, bem como contribuir 

para o atendimento de suas necessidades individuais de desenvolvimento. 

 O foco do Módulo é a análise institucional e organizacional da qualidade 

operacional do setor público federal a partir de um programa de governo. 

Espera-se que os alunos compreendam o fluxo e as principais interações que 

constituem a gestão pública e consigam fazer uma reflexão crítica que indique, 
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quando couber, aperfeiçoamento na gestão para o alcance dos objetivos do 

programa e do seu impacto na sociedade. 

As perspectivas de vivência do ciclo das políticas públicas terão como 

locus os programas de governo e serão desenvolvidos em dois momentos 

distintos, quais sejam: 

 

5.1 – Trabalho de Campo Supervisionado - (80h) 

Objetivos: Propiciar a inserção dos alunos em áreas típicas da administração 

pública federal, para que eles possam identificar a forma como são 

efetivamente operacionalizados os principais processos do ciclo de gestão nas 

políticas públicas, ter contato com projetos estratégicos e/ou de inovação que 

estejam em desenvolvimento no setor público federal. 

 

5.2 – Oficina de Análise da Prática Governamental - (20h) 

Objetivo: Contribuir para a construção de uma visão ampla e integrada das 

principais dimensões da ação governamental e seus desafios, por meio da 

análise comparada e da reflexão crítica sobre a gestão governamental em 

contextos típicos e diversificados da Administração Pública Federal. 

 

6 – Palestras (20h) 

A realização de palestras ao longo do Curso de Formação atende aos 

seguintes objetivos: complementar e aprofundar temas abordados nas 

disciplinas; promover o debate sobre temas atuais e da agenda governamental; 

proporcionar aos alunos um primeiro contato com a realidade institucional e 

organizacional do governo. 

 


