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Resumo

O anseio popular por serviços públicos mais eficientes, que sejam capazes de atenderem às
demandas da sociedade, impulsionou a criação do Curso de bacharelado em Administração
Pública no Brasil. O artigo, frente ao momento da Administração Pública nacional,  pretende
delinear a criação e evolução do referido curso, introduzindo a carreira no contexto histórico
nacional  e seguindo com análise  sobre a  profissão de administrador  público,  o respectivo
curso de bacharelado e a importância deste profissional e de sua devida qualificação para o
aperfeiçoamento da gestão pública  atual. Aborda toda a temática utilizando uma metodologia
baseada em pesquisas bibliográficas e aplicação de questionário aos próprios alunos do Curso
de Bacharelado em Administração Pública, buscando analisar o posicionamento dos mesmos
acerca da importância do profissional e a relevância de sua formação na prática do gestor
público. 
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1 - Introdução

A transformação política e social do Brasil é evidenciada diariamente em cada passo
que  o  cidadão  dá  em  sua  rotina.  Meios  de  comunicação  em  seus  diversos  seguimentos
apresentam dados que justificam os acontecimentos,  as vitórias  e as derrotas  de cada um
frente ao turbilhão que o país vive. A corrupção é apontada por muitos como, talvez, a maior
das mazelas da nação, pois através dela o social do país sofre e a economia perambula por
índices oscilantes e muitas vezes negativos. Frente ao momento enfrentado pela nação cada
dia  mais  a  figura  do  administrador  público  evidencia-se  aos  olhos  do  povo.  Este  é  o
profissional que através de aspectos técnicos vai fazer a máquina estatal funcionar ou através
de suas decisões, sendo designado pelo povo, irá gerir cada aspecto que diga respeito ao país e
seu povo.

Um profissional com competência voltada para a Administração Pública já se fazia
necessário ao longo da história do país. O Estado com a evolução do seu governo e suas
características apresentou a necessidade deste profissional.  A preocupação com a formação
dos administradores públicos no Brasil se iniciou nos anos 40, quando foi criada a Escola
Brasileira de Administração Pública (EBAP) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Porém,
com  a  crise  econômica  e  também  devido  a  fatores  políticos,  este  campo  acabou  sendo
desestimulado e por fim absorvido pela administração de empresas (ROUANET, 2005). Nos
anos 80, durante o governo Sarney, essa preocupação retornou através da criação da Escola
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Nacional de Administração Pública (ENAP), que foi seguida por diversas ações para capacitar
os administradores públicos, tendo em vista sua grande importância para a sociedade.

Segundo Souza (2002, p.08), "Nesse sentido,  a reforma da máquina administrativa,
buscando um novo modelo de administração pública, tem sido elemento estratégico para a
reconstrução de um Estado que enfrente com eficiência, eficácia e efetividade os problemas
do cenário", é a partir dos anos 90 que se delineia o pensamento da real necessidade de formar
os administradores públicos para que estes sejam capazes de participar desta sonhada reforma
administrativa do Estado.

 Analisar e delinear o caminho de formação e a importância do administrador público
no cenário brasileiro atual torna-se de suma importância. Qual seria a expectativa dos próprios
estudantes  de  Administração  Pública  quanto  à  efetividade  do  curso  e  sua  relevância  no
exercício da função? O objetivo deste artigo é explicitar a importância do profissional e a
necessidade da formação especifica em Administração Pública para a atuação nesta área.

2 - Referencial Teórico

A administração Pública no Brasil sofreu ao longo dos anos diversas mudanças. Do
modelo Patrimonialista ao modelo Gerencial muito caminho foi percorrido. Segundo SOUZA
(2002)  uma mudança  não  só  na  estrutura,  mas  também nos  recursos  humanos  tornou-se
necessária para o bom funcionamento desta.

O aparecimento da preocupação com a formação daqueles que devem ajudar a garantir
o  bom  funcionamento  dos  serviços  públicos  foi  lenta  e  gradual,  muitas  vezes  ficando
estagnada.  Entretanto,  essa preocupação não se apagou, e agora pode ser vista através de
alguns  projetos  de  formação  de  Administradores  Públicos.  Estes  projetos  têm  ajudado  a
consolidar  a  profissão  de  Administrador  Público  e  a  dar  uma  maior  validade  a  esta,
demonstrando assim a importância da manutenção e ampliação destes, para que possamos ter
uma Administração Pública composta por profissionais qualificados e prontos para lidar com
o atual cenário econômico e político. 

A importância deste profissional e de sua necessária formação fica evidente ao longo
das pesquisas. Contudo, nem todos concordam com isto e um trabalho de valorização deste
profissional  se  faz  necessário.  Evidenciando  as  especificidades  da  função  ao  cidadão,  o
mesmo pode pleitear junto ao governo uma maior participação deste profissional na gestão da
máquina pública.

2.1 A profissão: Administrador Público

A profissão de Administrador foi criada através da Lei n.º 4.769, de 9 de setembro de
1965, que, além de regular a profissão, cria o Conselho Federal de Administração (CFA) e os
Conselhos Regionais de Administração (CRAs). Segundo estes, podem exercer a função de
Administrador:
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a) dos bacharéis em Administração Pública ou de Empresas, diplomados no
Brasil,  em  cursos  regulares  de  ensino  superior,  oficial,  oficializado  ou
reconhecido, cujo currículo seja fixado pelo Conselho Federal de Educação,
nos termos da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961;

b) dos  diplomados  no  exterior,  em  cursos  regulares  de  Administração,
após a revalidação do diploma no Ministério da Educação, bem como dos
diplomados, até a fixação do referido currículo, por cursos de bacharelado
em  administração,  devidamente  reconhecidos; 
c) dos que, embora não diplomados nos termos das alíneas anteriores, ou
diplomados em outros cursos superiores e de ensino médio, contém, na data
da vigência desta Lei, cinco anos ou mais de atividades próprias no campo
profissional de Administrador (*) definido no art. 2º.(BRASIL, 1965, p.01)

O artigo citado acima deixa claro que não só os diplomados no curso de Bacharelado
em Administração  Pública  ou  de  Empresas  podem exercer  as  funções  de  Administrador,
existe a brecha na alínea “c”,  que permite que com base em cinco anos de experiência  o
individuo exerça a função, sendo esta até a data de vigência da lei. A Lei publicada somente
em 1965 teve de abrir esta brecha, para que aqueles que exerciam a profissão na época, mas
sem o devido diploma pudessem continuar a exercê-la, afinal a implementação de uma lei não
se dá de um momento para o outro.

Quanto ao ingresso na Administração Pública podemos citar a Lei Nº 8.112, de 11 de
Dezembro de 1990, que cita os requisitos para a investidura em cargo público. São eles: a
nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares
e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de
dezoito anos e a aptidão física e mental.

O  concurso  público  é,  normalmente,  a  principal  forma  de  entrada  em  um  cargo
público, porém não é a única, existem os chamados cargos de confiança, abrindo uma brecha
para  a  entrada  na  Administração  Pública  sem uma seleção,  somente  com a  indicação  de
ocupantes de cargos políticos, como podemos verificar através do art. 37 da Constituição onde
diz  que  "a  investidura  em  cargo  ou  emprego  público  depende  de  aprovação  prévia  em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, nas formas previstas em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado  em lei  de livre  nomeação  e  exoneração"  e  "as  funções  de  confiança,
exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão,
a serem preenchidos por  servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento".

2.2 O curso de Bacharelado em Administração Pública

O curso de Bacharelado em Administração Pública surgiu através da criação da Escola
Brasileira  de  Administração  Pública  (EBAP),  que  foi  uma  parceria  da  FGV  com  a
Organização das Nações Unidas (ONU), sendo a primeira a ofertar este curso na América
Latina  (ROUANET,  2005).  Atualmente  se  chamando  Escola  Brasileira  de  Administração
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Pública e de Empresas (EBAPE). A primeira turma deste curso foi formada no ano de 1953, e
era  composta  por  alunos  que  já  possuíam  formação  em  nível  superior  e  atuavam  na
Administração Pública, porém o Ministério da Educação (MEC) não reconhecia como válido
o diploma de formação neste curso, alegando que não existia uma lei  que regularizasse a
profissão de Administrador no País. Somente após a Lei 4769/65 que criou a profissão de
Administrador o MEC passou a validar o diploma emitido pelos cursos de Bacharelado em
Administração.  Em 2005 foram criadas  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  do Curso de
Graduação em Administração, bacharelado, instituídas pela Resolução nº 4, de 13 de Julho de
2005. No Brasil, a criação desta nova carreira se deu durante a década de 1980, onde a má
qualidade dos serviços essenciais prestados à população, aliada a uma reforma administrativa
iniciada  no  início  do  regime  democrático,  serviu  de  fomento  para  a  criação  da  Escola
Nacional de Administração Pública (ENAP) através do Decreto n° 93.288/86. Diversas são as
Instituições  que  ministram este  curso pelo Brasil.  No estado do Rio de  Janeiro  podemos
destacar quatro instituições: Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal
Rural do Rio de janeiro (UFRRJ), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fundação
Getúlio  Vargas  (FGV),  sendo  que  a  UFRJ  ministra  o  curso  de  Gestão  Pública  para  o
Desenvolvimento Econômico e Social, porém sendo o foco formar administradores públicos.
A UFF possui seu curso expandido por diversas regiões através do consórcio com o Centro de
Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), que ministra o Ensino
à Distância. A expansão do ensino à distância tem se tornado uma estratégia eficiente para
transmissão  de  conhecimentos  e  formação  de pessoas  pelo  seu caráter  flexível  e  por  sua
capacidade  de  atender  um  número  amplo  de  alunos,  de  forma  a  tornar  o  ensino  mais
democrático e capaz de expandir e interiorizar a oferta de ensino superior público e gratuito
no país.

Com a intenção de qualificar  os gestores públicos foi criado o Plano Nacional  em
Administração Pública: 

O PNAP tem o objetivo de formar profissionais com amplo conhecimento
em administração pública,  capazes de atuar no âmbito federal,  estadual  e
municipal,  administrando  com  competência  e  ética  as  organizações
governamentais  e  não  governamentais.  O  programa  engloba  a  oferta  do
curso  de  bacharelado  em  Administração  Publica  e  três  especializações
(Gestão  Pública,  Gestão  Pública  Municipal  e  Gestão  em  Saúde).  Este
programa evidencia a confiança do governo federal na educação à distância
como uma política pública destinada à formação de recursos humanos na
área de Administração Pública. Para tanto, um grande esforço tem sido feito
pelos  órgãos  municipais  e  federais  para  criar  redes  de  inclusão  digital
representadas pela construção de polos da UAB. (SILVA E MENDES, 2014,
p.4).

A  criação  do  PNAP  evoca  a  necessidade  de  uma  melhor  formação  dos
Administradores  Públicos  para  a  superação  das  deficiências  existentes  na  Gestão  Pública
atual, cercada de constantes mudanças. Desta forma, se torna imprescindível a necessidade de
que a formação destes profissionais esteja adequada a elas. Neste contexto de formação dos
Administradores  Públicos  atuais,  segundo  Soares  (2009,  apud  Souza  1998,  p.50)  “...
disciplinas  técnicas  e  de  formação  geral  devem ser  distribuídas  de  forma  equilibrada  na
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formação do administrador público, para que se possa enfocar questões sociais, políticas e
administrativas  em diferentes  dimensões.  É preciso formar administradores  especialistas  e
generalistas em políticas públicas". A importância de conhecimentos políticos na formação do
administrador público, juntamente com o conhecimento técnico habitualmente oferecido pelos
cursos de formação em Administração Pública,  possibilita uma formação mais ampla para
estes profissionais, que se tornam aptos a atuar em um ambiente de conflitos e incertezas.

A crescente tendência de incorporação de práticas do setor privado no setor público, a
fim de melhorar  sua eficiência,  também tem sido uma constante  neste  campo e tem sido
absorvido  pelas  universidades  que  ministram  o  curso  de  Bacharelado  em  Administração
Pública  sem  problemas,  como  podemos  verificar  através  da  grade  curricular  destas  que
incluem  disciplinas  como  "Qualidade  e  Produtividade  no  Serviço  Público"  (foco  na
gespública),  que segundo a UFRJ, 2015, tem como objetivo:  “Apresentar os conceitos  da
Gestão da Qualidade tendo como foco a melhoria dos serviços públicos e os programas de
qualidade e produtividade do setor público". "O setor público tem em seus recursos humanos
sua principal dependência para atender melhor a população e realizar suas atividades com
eficiência"  (Soares,  Ohayon  e  Rosenberg,  2009),  por  este  motivo  a  formação  de
administradores  públicos  torna-se  crucial  para  o  desenvolvimento  de  uma  Administração
Pública melhor.

2.3 O Administrador Público e sua importância.

As habilidades esperadas de um Administrador Público são diversas. Segundo Souza
(2002) o Gestor Público deve possuir: iniciativa e criatividade; responsabilidade; capacidade
de  agir  adequadamente  diante  de  situações  diversas;  inteligência  prática;  capacidade
empreendedora  e  de  liderança;  habilidades  de  relacionamentos  interpessoais;  habilidades
gerenciais; conhecimento especialista e generalista, conhecendo o particular baseado no geral.

O Administrador Púbico, formado especificamente para exercer está função, possui
uma visão  abrangente  da  própria  Administração  Pública,  que  foi  proporcionada  pela  sua
formação ao longo do curso. Os objetivos da Administração Pública e da Administração de
Empresas são distintos. No art. 3º da Constituição do Brasil podemos conhecer os objetivos
desta:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional;

III  –  erradicar  a  pobreza  e  a  marginalização  e  reduzir  as  desigualdades
sociais e regionais;

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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Enquanto a Administração de empresas, segundo Saraiva (2010), tem como objetivo:
organização de recursos materiais, humanos e tecnológico, destinada a produzir um bem ou
prestar um serviço, pra obter ganho econômico.

Pode-se concluir que o Administrador Público possui especificidades em sua formação
que proporcionam a  ele  um perfil  diferente  de  outros  profissionais,  mesmo daqueles  que
possuem uma formação semelhante, como é o caso dos Administradores de Empresas. 

Podemos observar a diferença na formação destes dois cursos através da comparação
de suas  Matrizes  curriculares.  Com o intuito  de  evidenciar  esta  diferença,  destacamos  na
tabela  abaixo as  disciplinas  de ambos os  cursos  que são voltadas  especificamente  para a
atuação na Administração Pública.

Disciplinas relacionadas à Administração Pública

 Bacharelado  em  Administração
(UFRRJ/CEDERJ)

 Bacharelado  em  Administração
Pública (UFF/ CEDERJ)

 Estado e Administração Pública  Teoria da Administração Pública 

 Contabilidade Pública

 Teoria das Finanças Públicas

 Sistema  de  Informação  e
Comunicação no Setor Público

 Planejamento  e  Programação  na
Administração Pública 

 Gestão  de  Pessoas  no  Setor
Público

 Orçamento Público

 Empreendedorismo
Governamental

 Gestão  de  qualidade  no  Setor
Público

 *Seminário:  Gestão  Municipal,
Gestão  Governamental  e  Gestão
da saúde Pública.

*O aluno deve optar por uma destas linhas de formação ao longo do curso.

O  Bacharelado  em  Administração  Pública  (UFF/CEDERJ)  possui  dez  disciplinas
voltadas  exclusivamente  para  a  Administração  Pública,  enquanto  que  o  Bacharelado  em
Administração (UFRRJ/CEDERJ) possui apenas uma voltada para a atuação no setor público.
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Logo, o diferencial de um curso para o outro ocorre na abordagem de disciplinas especificas,
que evidenciam as diferenças entre o conhecimento necessário para a formação destes dois
profissionais.  O Administrador Público irá lidar com aspectos específicos inerentes ao seu
campo, enquanto o Administrador de Empresas terá de lidar com um cenário distinto deste, o
privado, por isso a necessidade de uma grade curricular  diferenciada  de um curso para o
outro, como podemos observar através da tabela.

3 - Metodologia

A metodologia aplicada no presente artigo fundamenta-se nos conceitos de pesquisa
bibliográfica  onde,  segundo  Boccato  (2006,  p.  266)  "a  pesquisa  bibliográfica  busca  a
resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando
e discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o
conhecimento  sobre o que foi  pesquisado,  como e sob que enfoque e/ou perspectivas  foi
tratado o assunto apresentado na literatura científica". A coleta de dados foi realizada através
de livros e artigos relevantes sobre a temática proposta. As fontes, que serão posteriormente
citadas  como  referencial  bibliográfico  para  este  artigo  científico,  nos  forneceram  dados
essenciais para a elaboração do trabalho. 

 A análise em torno das obras aborda conceitos pertinentes à Administração Pública e
todo o histórico do processo de formação dos administradores públicos no Brasil, focando nas
necessidades perante o contexto estatal e as possibilidades de inserção da carreira no contexto
educacional  das  universidades.  Na  pesquisa  descritiva  foi  incluída  a  aplicação  de  um
questionário a fim de levantar a opinião da amostra sobre questões pertinentes ao artigo. De
certa forma o artigo foi enquadrado sob premissas de uma pesquisa de caráter exploratório,
pois  segundo CERVO;  BERVIAN; DA SILVA,  2007,  p.61:  "esta  pesquisa  não requer  a
formulação de hipóteses para serem testadas, ela se restringe por definir objetivos e buscar
mais informações sobre determinado assunto de estudo...".

Outro  aspecto  relevante  sobre  a  metodologia  aplicada  seria  o  seu  caráter
predominantemente qualitativo, pois, com exceção ao questionário aplicado, a análise não se
preocupa com números, mas sim com relação ao aprofundamento e de como a pesquisa será
compreendida pelas pessoas. Os pesquisadores que utilizam este método procuram explicar o
"por que" das coisas, explorando o que necessita ser feito sem identificar os valores que se
reprimem a prova de dados, porque os dados analisados por este método não estão baseados
em números. 

Algumas  limitações  de  pesquisa  foram enfrentadas.  Por  se  tratar  a  Administração
Pública de objeto de várias  conceituações  e  particularidades,  ou seja,  objeto  de inúmeros
pontos de vista, encontrar uma abordagem imparcial com relação ao tema demanda um olhar
bastante  crítico  perante  a  bibliografia.  Discussões  e  opiniões  políticas  muitas  vezes  são
expressas em publicações e fugir destes aspectos foi uma das preocupações deste artigo. Outra
questão  limítrofe  para  uma  pesquisa  mais  expansiva  foi  a  dificuldade  de  acesso  a
administradores públicos na prática, impossibilitando outras relevantes fontes de dados.

O questionário  tem como objetivo  analisar  a  visão que  os  estudantes  do curso de
Bacharelado em Administração pública possuem acerca de sua formação e do mercado de
trabalho na Administração Pública. Foram elaboradas 05 questões dicotômicas, com opções
de “concordo” e “discordo”.  O questionário foi aplicado através de um formulário digital
divulgado  via  redes  sociais,  como as  páginas  do  Facebook criadas  por  alunos  dos  Polos
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Cederj  (ANEXO A). A pesquisa alcançou um total  de 31 respostas,  devido a dificuldade
encontrada para que o público alvo respondesse a pesquisa.

4 - Resultados e discussões

O  curso  de  administração  de  empresas  deu  origem  ao  de  administração  pública
mudando basicamente o enfoque, porém com diversas disciplinas e pensamentos afins. Tudo
trabalhado visando uma adaptação que suprisse demandas do setor público. Por que não fazê-
lo com outras carreiras é uma questão a ser analisada futuramente. O curso de direito, por
exemplo, apresenta disciplinas relacionadas com o "público", mas sua grade não é totalmente
voltada para o profissional que atue nessa área. Diversos seriam os exemplos de carreiras que
se atrelam ao setor público, mas que não possuem enfoque totalmente neste. Por enquanto
disponibilizamos de pós-graduações e cursos de extensão, mas uma formação primariamente
voltada para os anseios do país preencheriam ainda mais as necessidades da máquina estatal.

A proposição de um questionário acerca da importância de aspectos relacionados à
inserção do administrador público, formado, no contexto da gestão pública propriamente dita,
elucida a visão que os próprios estudantes do curso ou bacharéis na área têm sobre o tema. Na
questão inicial  foi levantada a importância de uma formação específica para a atuação no
setor público, onde a maioria entende que a inserção do bacharel em Administração pública
na gestão é relevante ou até mesmo fundamental para o progresso do país.

1 – Fonte: anexo B

Na segunda questão é indagado se a formação ofertada no curso permite a atuação em
qualquer  setor  da  administração  pública,  onde  foi  observado,  o  contentamento  com  a
formação  propriamente  dita  dos  mesmos,  onde  os  enfoques,  segundo  os  informantes,
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permitem atuação nos variados setores e níveis da Administração Pública (municipal, estadual
ou federal).

2 - Fonte: anexo B.

 Na terceira questão, verificamos o contentamento com a grade adotada no curso, onde
os estudantes demonstram aprovação quanto à grade praticada nos cursos, que contem todas
as matérias necessárias para a formação do administrador publico.

3 - Fonte: anexo B.

A questão que apresentou uma maior divisão de opiniões foi a sobre o uso do curso de
Bacharelado em Administração Pública como pré-requisito para participação de concursos
públicos  da  área.  Apesar  de  os  percentuais  de  pessoas  que  concordam  e  discordam  do
proposto  apresentar  um  número  bem  próximo,  as  opiniões  que  acreditam  que  outros
profissionais  também  podem participar  de  cargos  voltados  para  a  Administração  Pública
prevaleceram sobre  as  que  pensam o contrário.  Percebemos  que  apesar  de  os  estudantes
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acharem importante uma formação especifica, para o exercício da função, essa talvez não seja
indispensável  para  a  atuação  no  setor  público.  Esta  questão  demonstrou  uma  grande
incoerência entre os estudantes do curso de Bacharelado em Administração Pública, pois os
mesmos responderam na primeira questão acreditar questão que o curso era importante para a
atuação na área.

4 - Fonte: anexo B.

Por fim, na ultima questão, os estudantes são unânimes e entendem que deveria haver 
um maior investimento na formação de administradores públicos. Apesar da incoerência 
apresentada na quarta questão, os estudantes acreditam na necessidade de maior investimento 
na formação de Administradores Públicos. 

5 - Fonte: anexo B

A  necessidade  da  inserção  de  um  profissional  qualificado,  especializado  em  sua
função  é  uma  questão  fundamental  para  que  Administração  pública  alcance  a  eficiência
necessária para administrar o bem publico e na forma de servir o cidadão. Um profissional
que compreenda o seu importante papel na sociedade, acabando com a ineficiência do serviço
público. 

10
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O setor público precisa de um servidor que tenha uma visão sistêmica do seu lugar na
Administração, não de forma restrita ao seu cargo, mas como um todo. Muitos servidores,
apesar  de  aprovados  em concurso  público  não  possuem a  qualificação  necessária  para  o
exercício  da  função,  dada  a  grande  divergência  de  sua  formação  com  as  habilidades  e
conhecimento necessários para o desempenho da função.  Assim como em cargos públicos
que exigem conhecimento de engenharia ou de advocacia admitirem apenas profissionais das
respectivas  formações,  para  os  cargos  que  exijam  um  profundo  conhecimento  das
especificidades  do setor  público  se faz  necessária  uma maior  seletividade  na seleção dos
profissionais aptos a ingressarem no cargo.    

Dentro deste contexto a valorização do administrador público é necessária, visto que a
falta de qualificação adequada no setor público acarreta sua ineficiência, trazendo prejuízos
para a sociedade como um todo, inviabilizando a obtenção dos objetivos da atividade política
almejada. 

5 - Conclusão

O anseio popular por uma administração pública eficiente e eficaz existe e persiste ao
longo de muitos anos. A própria Administração Pública voltou atenção e pôs em prática a
capacitação nesta área de forma efetiva de aproximadamente quatro décadas pra cá. A criação
do Curso de Bacharelado em Administração Pública (e todas suas variações nominais) é uma
grande evolução e resposta à vontade popular de melhores serviços prestados à sociedade.

O processo de efetivação do referido curso nas instituições de ensino durou anos e
atualmente  encontra-se  consolidado  em  diversas  universidades.  A  concretização  dessa
formação  e  o  espaço  cada  vez  maior  do  profissional  na  máquina  pública  demonstra  sua
importância  em  tempos  de  uma  administração  pública  bastante  conturbada  e  aumento
relevante da necessidade atendimento à questões sociais.

O governo implementou a  carreira  e está cada vez mais  abrindo portas através  de
concursos  para  os  profissionais  da  área.  E,  os  estudantes  demonstram  compreender  a
importância  da  capacitação  e  a  real  necessidade  da  presença  do  profissional  formado  no
funcionamento da máquina pública.

Num futuro  próximo,  a  tendência  é  de  que exista  um espaço considerável  para  o
Administrador Público nas instituições públicas e até mesmo em cargos de gestão eletivos.
Estes espaços devem ser ocupados por profissionais capacitados. E, as demandas da sociedade
serão tratadas com uma visão aprofundada e sistêmica, baseada em conhecimentos sólidos,
consequentemente gerando uma entrega maior de serviços e melhora na qualidade de vida dos
cidadãos.

A própria sociedade pode funcionar como agente de controle das qualificações dos
administradores  públicos,  já  que  a  legislação,  por  enquanto,  não  contempla  requisitos
conceituais e de formação. O cidadão pode, ao dar seu voto à um candidato, investigar sobre a
formação  curricular  dos  mesmos  e  quem  sabe  até  deixar  de  acreditar  simplesmente  em
promessas. Ao eleger profissionais com as qualificações que os cargos necessitem aumentam
as chances de uma gestão baseada em conceitos fundamentados e não em anseios pessoais.
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Os administradores, através de seus órgãos representativos também podem funcionar
como agentes das mudanças necessárias à regulamentação de ocupação de cargos públicos.
Os mesmos podem em união exigir da justiça a exigência dos atributos inerentes aos cargos
públicos. Com isso fomentariam cada vez mais a conduta profissional, ética e ilibada frente às
tomadas de decisões perante a Administração Pública.

Através do movimento de qualificação do setor público o que se entrega à sociedade
sofrerá  um ganho  sensível  de  qualidade.  Seja  através  da  sociedade  cobrando  formação  e
profissionalismo dos gestores eleitos, dos profissionais cobrando seu espaço nas gestões de
forma direta ou indireta, ou seja, através da qualificação dos profissionais que já estão lá, a
gestão das demandas sociais ganhará muito em eficiência e será de fato efetiva ao que o país
necessita.

Um objeto de análise futura pode ser a cartela de conhecimento exigido pelas funções
públicas impondo um comparativo com o praticado nos diversos cursos de formação. Um
resultado  sobre  uma  pesquisa  neste  âmbito  geraria  ainda  mais  contribuição  à  formação
praticada  e  principalmente,  se  implementada,  uma  evolução  na  prestação  de  serviços  de
natureza pública.
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ANEXO A -  Questionário.

• Questão  1 -  A  formação  do  Administrador  Público  através  do  curso  de
Bacharelado  em  Administração  Pública é  importante  para  um  bom
desempenho nesta área?

(  )Sim(  )Não

• Questão 2 - A formação ofertada prepara o Administrador Público para atuar
em qualquer área da Administração Pública?

(  )Sim(  )Não

• Questão 3 -  A grade curricular do curso de Bacharelado em Administração
Pública abrange todas as áreas necessárias para a formação do Administrador
Público?

(  )Sim(  )Não

• Questão 4 -  O Bacharelado em Administração Pública deveria  ser o único
curso aceito para a inscrição em concursos públicos desta área?

(  )Sim(  )Não

• Questão  5 -  Deveria  existir  um  maior  investimento  na  formação  de
Administradores Públicos?

(  )Sim(  )Não

ANEXO B.

Percepção dos Estudantes do Curso de Administração Publica sobre sua
formação.

Questão Sim Não Total de
alunos.

Questão 1 30 1 31

Questão 2 25 6 31
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Questão 3 26 5 31

Questão 4 14 17 31

Questão 5 31 0 31
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