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RESUMO 
  
O presente trabalho investiga a presença de Alberto Guerreiro Ramos, sociólogo e 
político baiano, nos cursos do chamado Campo de Públicas no Brasil. Para tal, foi 
realizada uma recapitulação da trajetória do ensino de Administração Pública no 
país, desde a instalação da Escola Brasileira de Administração Pública em 1952 até 
o fenômeno que vem sendo experimentado na última década, o chamado Campo de 
Públicas. Através de um panorama do cenário atual desse campo, que teve um 
marco importante com a instituição de Diretrizes Curriculares Nacionais próprias no 
final de 2013, 11 cursos foram selecionados e tiveram os seus projetos pedagógicos 
observados. Guerreiro Ramos, em suas obras, contribuiu de maneira significativa 
para o entendimento e formação em Administração Pública no Brasil, contudo, os 
resultados apontaram uma presença incipiente do autor nos cursos pesquisados. 
 
Palavras-chave: Administração Pública; Campo de Públicas; Guerreiro Ramos.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

 
O presente trabalho versa sobre o ensino de Administração Pública no Brasil e 

Alberto Guerreiro Ramos, sociólogo e político que durante sua vida e com a sua 

produção acadêmica, contribuiu de maneira significativa para o entendimento e 

formação acadêmica/profissional na área no país, mas que viveu e ainda vive um 

momento de ostracismo na academia. 

Como será apresentado nos capítulos subsequentes, a literatura (FISCHER, 

1984 e COELHO, 2006) irá compreender a trajetória do ensino em Administração 

Pública no Brasil através de ciclos, tendo o seu marco institucional com a instalação 

da Escola Brasileira de Administração Pública em 1952 e se estendendo até hoje. 

Tais ciclos serão caracterizados como produtos das conjunturas do Estado Nacional 

com o passar dos anos. 

Foi realizado um levantamento dos cursos do chamado Campo de Públicas 

ativos no Brasil e alguns tiveram o seu Projeto Pedagógico observado através de um 

protocolo de análise que buscou verificar a presença, ou não, de Alberto Guerreiro 

Ramos.  

Assim, com este trabalho, buscar-se-á compreender o quão presente Alberto 

Guerreiro Ramos está nos projetos pedagógicos dos cursos do Campo de Públicas. 

Deste modo, a pesquisa se propõe, de maneira geral a investigar a presença 

do autor Alberto Guerreiro Ramos nos cursos de graduação (bacharelado) do 

Campo de Públicas em Instituições de Ensino Superior selecionadas de acordo com 

os ciclos do ensino de Administração Pública no Brasil definidos pela literatura. Para 

tal busca-se: i) apresentar a trajetória do ensino de Administração Pública no Brasil; 

ii) realizar um levantamento dos cursos de graduação do Campo de Públicas ativos 

no Brasil; iii) evidenciar a contribuição de Alberto Guerreiro Ramos para o 

entendimento e ensino da Administração Pública no Brasil e, assim, iv) identificar a 

presença de Guerreiro Ramos nos referidos cursos. 

O trabalho se justifica num momento de mudanças importantes para o ensino 

de Administração Pública no Brasil com a instituição das Diretrizes Curriculares 
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Nacionais para o Campo de Públicas no final de 2013 e numa percepção1 de 

tentativa de resgate do legado acadêmico de Alberto Guerreiro Ramos. 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: o capítulo 2 traz, num 

primeiro momento, uma retrospectiva histórica da trajetória do ensino de 

Administração Pública no Brasil e o seu entendimento através de ciclos; depois será 

apresentada uma rápida biografia de Guerreiro Ramos e serão descritos pontos 

importantes da sua produção acadêmica e a sua contribuição para a formação em 

Administração Pública no Brasil. No capítulo 3 é descrito o percurso metodológico 

empreendido durante a realização da pesquisa. O capítulo 4 traz os resultados 

encontrados e a sua discussão. Já o quinto e último capítulo encerra o trabalho 

trazendo suas principais conclusões, limitações encontradas durante a pesquisa e 

sugestões para trabalhos futuros. 

 

  

                                                 
1
 O motivo de tal percepção ficará evidente no final da seção 2.2.4 e na conclusão deste trabalho. 



 

14 

 

2 ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GUERREIRO RAMOS  
 

 A primeira parte deste capítulo tem como objetivo trazer uma retrospectiva 

histórica do ensino de Administração Pública no Brasil. A literatura apresenta três 

ciclos já completos no ensino desse tipo de conhecimento no país e aponta um 

quarto ciclo, confirmado pelo fortalecimento do movimento conhecido como Campo 

de Públicas. Já a segunda parte do capítulo busca apresentar conceitos importantes 

das teorias defendidas por Alberto Guerreiro Ramos, sociológico e político baiano 

engajado com a construção de uma sociologia eminentemente brasileira. Numa 

terceira parte, busca-se evidenciar a importância desse autor para o campo da 

Administração Pública no Brasil. 

 

2.1 A TRAJETÓRIA DO ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

A bibliografia sobre o ensino de Administração Pública (AP) no Brasil é 

bastante concisa, mas é eficiente ao destrinchar e analisar a trajetória dessa área 

ora confundida com o direito administrativo, ora confundida com as ciências 

econômicas. 

Autores como Fischer (1984) e Coelho (2006) concordam que o ensino da AP 

no país pode ser entendido através de ciclos, caracterizados como produtos das 

conjunturas do Estado Nacional com o passar dos anos e dos paradigmas que 

marcaram a evolução do campo. A análise dos ambientes político-institucionais 

ajuda a compreender os momentos de auge e declínio da AP, especialmente na 

valorização, ou não, dos cursos de bacharelado. 

A criação do curso de bacharelado em AP da Escola Brasileira de 

Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas (EBAP-FGV) em 1952 é 

considerada o marco zero na trajetória da formação em AP no país. Entretanto, vale 

ressaltar que os esforços para caracterização da área remontam ao período Imperial 

(quadro 1), nas discussões sobre a ampliação do ensino comercial e do Direito e na 

necessidade de um profissional que fosse capaz de exercer as funções 

administrativas do Estado. Porém, a noção de AP na época era delineada à luz do 

enfoque jurídico, equivalendo a AP ao Direito Administrativo. Assim, o legalismo 

caracterizou o nascimento da corrente de pensamento em AP no Brasil, que 
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perdurou até o início dos anos 30, quando da transição ensejada por Vargas de um 

Estado “antigo” para um Estado Administrativo. 

 

Quadro 1: Momentos que antecederam e originaram o Ensino em Administração Pública no 
Brasil 

1º momento Das alusões no Império ao advento da administração científica no Brasil 

No bojo das discussões sobre a ampliação do ensino comercial e a organização das faculdades de 
Direito no país – na segunda metade do século XIX – se fez alusão, pela primeira vez, ao ensino 
superior de administração pública. Todavia, o entendimento de que tal ensino se assemelhava ao do 
bacharelado em ciências jurídicas, seja pela jurisdicionalização das atividades simples (e residuais) 
do Estado Oligárquico, seja pela sujeição do campo do saber de administração pública ao direito 
administrativo, perdurou até os anos trinta; assim, os intentos de um curso superior voltado – 
exclusivamente – para a administração (e negócios) do Estado não avançaram. 

2º momento 
Fortes razões e frágeis proposições para a institucionalização do ensino 
superior de administração pública em nível de graduação no Brasil pós-30 

A organização de um Estado Administrativo no país entre 1930-1944 e, neste ínterim, a redefinição 
do focus do estudo de administração pública para o conceito de que “governar é administrar” – sob a 
égide da scientific management – constituíram fortes razões para a concepção (e implementação) da 
formação acadêmica em AP na ocasião. Efetivamente, o DASP instituiu a carreira de técnico de 
administração no aparelho do Estado e implantou o T&D em administração pública no país. Contudo, 
as proposições de se estruturar, academicamente, o ensino de AP não vingaram; conjectura-se que 
o questionamento se a administração era arte ou ciência à época e as disputas das corporações de 
ofício pelo monopólio das funções administrativas no Estado Novo foram alguns dos muitos 
obstáculos para a oficialização do ensino superior de ADM. 

3º momento Das origens da FGV à instalação da EBAP: contexto, preparativos e efeitos 

É no encadeamento das ações da FGV entre 1944 e 1952, fundada (e conduzida) por técnicos do 
DASP, que o ensino superior de administração pública institucionalizou-se no Brasil. Articulada num 
momento em que o sistema universitário nacional deslocava-se da referência européia para a 
tendência norte-americana, a FGV – com o apoio das Nações Unidas (ONU) e com a cooperação de 
universidades dos Estados Unidos – instalaria, no Rio de Janeiro, a Escola Brasileira de 
Administração Pública (EBAP) que, precursoramente, formaria bacharéis neste campo do saber 
(conciliando o embasamento teórico das humanidades com um vertente funcional de gerência 
pública). 

Fonte: Coelho e Nicolini (2010) 

 Atribui-se ao esforço pra mudança do contexto político-institucional 

empreendido durante a Era Vargas o assentamento da ciência administrativa na 

condução do aparelho do Estado. Deu-se início a um processo de estruturação e 

expansão estatal, influenciada pela idéia de racionalização, baseada nos estudos de 

teóricos clássicos da Administração como Frederick Taylor e Jules Henri Fayol. 

Como principal ator nesse processo, é criado em 1938, o Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP), considerado o braço direito do governo 

Vargas na reestruturação administrativa do Estado e que redefiniu o focus do estudo 

de administração pública no país dentro do conceito de que “governar é administrar”. 

Para Keinert (1994), como resultado desse enfoque adotado pelo governo do 

Estado, o campo do saber em AP se transformaria em uma corrente de pensamento 

de orientação instrumental, mecanicista e prescritiva, ignorando a política e pondo 
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em voga as noções de eficiência, neutralidade e aplicabilidade a qualquer contexto. 

“[...] montou-se um cenário reformista, em que o ensino da administração pública se 

implanta e consolida em nível de capacitação e formação de pessoal, assumindo 

caráter estratégico e instrumental” (FISCHER, 1984, p. 281).  

 As transformações percebidas no Estado e a criação do DASP constituíram 

fortes razões para a institucionalização da formação do administrador profissional 

em grau universitário no país como forma de se garantir funcionários capacitados 

para a gestão da coisa pública nessa nova realidade. Porém, com o insucesso das 

reformas educacionais empreendidas no período, que ainda tinham como lastro o 

viés jurídico, as tentativas de se estruturar em um curso de nível superior o ensino 

de AP não atingiram êxito. 

 Coelho (2006) aponta como obstáculos pra institucionalização do ensino de 

AP no Brasil no período: 

 Entendimento de que não se poderia transmitir técnicas administrativas 

pelo ensino formal e treinamentos, era uma qualidade inata ou que 

viria apenas com anos de experiência; 

 Era a administração arte ou ciência? Esse questionamento dificultou a 

delimitação dos contornos do campo do saber administrativo, 

confundindo-o com o direito administrativo e, posteriormente, com as 

ciências econômicas; 

 Concepção de uma base comum entre administração e ciências 

jurídicas e entre administração e ciências econômicas, o que tardou a 

emancipação do ensino de AP. 

Fruto de discussões e deliberações no DASP sobre a abertura de um centro 

de estudo das ciências administrativas, é criada, em 1944, a Fundação Getúlio 

Vargas, uma entidade que se propunha ao estudo e a divulgação da organização 

racional do trabalho e ao preparo de pessoal qualificado para a administração 

pública e privada.  Com o encadeamento de suas ações entre 1944 e 1952, o ensino 

superior em AP poderia se institucionalizar no país. Desde 1948 a FGV empenhou-

se na criação de uma escola para a formação de administradores.  
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2.1.1 O 1º CICLO NO ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

(1952-1965) 

Inaugurando o 1º ciclo da trajetória do Ensino de AP no Brasil, que duraria até 

1965, era instalada, em 1952 na cidade do Rio de Janeiro a Escola Brasileira de 

Administração Pública (EBAP), com o objetivo de “descobrir e lapidar talentos 

administrativos, [...] conferindo títulos que não tivessem apenas valor acadêmico, 

mas, principalmente, um conteúdo pragmático, valendo como garantia da prática 

diária, de aplicações concretas aos problemas da vida administrativa” (COSTA, 1986 

apud COELHO, 2006, p. 25). Buscou-se voltar a tecnologia administrativa à reforma 

e/ou modernização do Estado. 

 
[...] o Curso de Formação que prenunciou a EBAP conciliava o 
embasamento teórico das humanidades (ciência política, sociologia, 
antropologia, economia, história e filosofia) com uma vertente funcional-
instrumental de gerência pública (finanças públicas, relações públicas, 
administração municipal, administração de pessoal) (COELHO, 2006, p. 28).  

  

O quadro 2 mostra o currículo adotado pela EBAP em 1952. Assim, o ensino 

superior em AP no Brasil ia ganhando suas formas, com a incorporação de 

conteúdos das ciências sociais e aplicações das ciências administrativas.  

O pioneirismo ebapiano trouxe responsabilidades e dificuldades, como a falta 

de professores, a quase inexistência de uma literatura da área em língua portuguesa 

e o baixo interesse dos alunos no curso. Coube a EBAP: 

 Forjar o currículo da graduação em administração pública;  

 Formar docentes neste campo do saber;  

 Ensejar a tradução de obras e a publicação de manuais, monografias e 

artigos para constituir uma literatura adequada (e especializada) à 

formação acadêmica em AP;  

 Incorporar disciplinas de conteúdo e aplicações novas no contexto 

nacional; 

 Recrutar – nacionalmente – um alunado disposto a investir numa 

carreira que ainda encontrava-se em vias de definição;  

 Lutar pelo reconhecimento do ensino de administração e pela 

regulamentação da profissão de administrador no país. 
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Quadro 2: Currículo do Curso de Formação em AP na EBAP em 1952
2
 

 

 

1º. Semestre 
Psicologia 
Sociologia 
Economia 
Estatística 
Disciplina Eletiva 

1º Ano 

2º. Semestre 
Psicologia II 
Sociologia II 
Economia II 
Antropologia Cultural 
Disciplina Eletiva 

 

 

 

1º. Semestre 
Ciência Política 
História Contemporânea 
Problemas da Vida Rural  
Direito Público  
Disciplina Eletiva 

2º Ano 

2º. Semestre  

Ciência Política II  
Cultura Brasileira Contemporânea  
Problemas da Vida Urbana 
Inst. Governamentais Comparadas  
Disciplina Eletiva 

 

 

 

1º. Semestre  

Direito Administrativo  
Filosofia Política  
Finanças Públicas  
Relações Públicas  
Elementos de Administração 
Pública 

3º Ano 

2º. Semestre 

Direito Administrativo II  
Elementos de Administração 
Pública II  
Governo e Administração no Brasil 
Administração Municipal  
Métodos de Pesquisa em Adm. 
Pública 

 

 

Disciplinas Eletivas 

 
História da Filosofia, Geografia Econômica, Língua Inglesa, 
Língua Francesa, Contabilidade Geral, Testes e Medidas, 

Compras e Suprimentos, Administração de Pessoal 

 

 

Fonte: FGV/EBAP (1954) apud Coelho (2006) 

Para o preenchimento das vagas foram disponibilizadas bolsas de estudos, 

que atraíam os estudantes para o curso. A EBAP empenhava-se em divulgar e 

publicizar a importância do “administrador profissional”. 

A instalação da EBAP contribuiu para o surgimento de institutos, escolas e 

faculdades de AP em capitais de norte a sul, em universidades públicas e 

instituições privadas, irradiando o ensino da área no Brasil. Seis meses depois do 

estabelecimento da EBAP a Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) fundou o seu “Curso Extraordinário em 

Administração Pública”, por exemplo. Em 1959, com o apoio da Organização das 

Nações Unidas (ONU) à FGV e a assistência técnica norte-americana, através 

financiamento da Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos 

                                                 
2
 As primeiras turmas tinham duração de 3 anos. Em 1955 foi acrescentado mais um período escolar, 

passando então a ser ministrado em 4 anos. 
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(USAID), foi firmado entre o governo daquele país e o MEC o Programa de Ensino 

de Administração Pública e de Empresas (PBA-1), que beneficiou, além da EBAP, a 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP/FGV), a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

possibilitando o aperfeiçoamento dos bacharelados da FGV e a criação da 

graduação em AP nessas universidades federais. 

Na virada dos anos 60, com o aumento do aparelho do Estado, aumentava 

também a demanda por maior e melhor capacidade administrativa, ampliando o 

mercado de trabalho no serviço público.  

Para Fischer (1984), o PBA-1 foi a solução estratégica para os problemas de 

capacitação gerencial no Brasil, cabendo destacar que, entre as premissas que 

norteavam a organização do plano, a primeira dizia que o método mais eficiente e 

prático para atender às necessidades crescentes de pessoal qualificado nas 

repartições públicas e empresas privadas numa economia industrial e no processo 

de aceleração expansão reside na intensificação e gradual ampliação dos recursos 

educacionais de que o Brasil dispunha em matéria de AP e de Administração de 

Empresas (AE). 

EBAP, UFBA e UFRGS tornar-se-iam centros de difusão do ensino de AP no 

país, sendo instituídos, entre 1960 e 1965, 10 novos cursos de AP: UFPE, UCPR, 

UECE, UNB, UFPB, USP, UFPA, UFAM, FESPE e UDESC3. A análise das grades 

curriculares desses cursos realizada por Coelho (2006) prenunciava a tendência dos 

anos 70 para o ensino de graduação em administração no Brasil: a formação de 

„generalistas‟ em ciências administrativas. A UECE era a única das novas voltada 

exclusivamente para a AP, enquanto a UFBA, a UFPA e a UFAM tinham grades que 

se bifurcavam entre AP e AE nos últimos anos de graduação. A UNB havia um ciclo 

básico com a AE e um ciclo específico ao final do curso. A UDESC integrava as 

                                                 
3 

UFPE: Escola Superior de Adm. da Universidade Federal de Pernambuco  (1959); UCPR :Fac. de 
Ciências Econômicas da Universidade Católica do Paraná (1959); UECE: Escola de Administração do 
Estado do Ceará (1961); UNB: Instituto Central de Ciências Humanas da Universidade de Brasíli 
(1961); UFPB: Fac. de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Paraíba (1963); USP: Fac. 
de Ciências Econ. e Administrativas da Universidade de São Paulo (1964); UFPA: Escola de 
Administração da Universidade Federal do Pará (1964); UFAM: Fac. de Ciências Econômicas da 
Universidade Federal do Amazonas (1965); FESPE: Fac. de Administração da Fund. do Ensino 
Superior de Pernambuco (1965); e UDESC: Fac. de Adm. da Univ. para o Desenv. do Estado de 
Santa Catarina (1965). 
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administrações pública e de empresas, sendo o seu egresso bacharel em 

administração. 

Enquanto o bacharelado em AP crescia e aperfeiçoava-se, o seu ensino e 

profissão ainda não eram regulamentados. O curso foi reconhecido pelo governo 

federal apenas uma década após a sua fundação, em 1962. Os cerca de 200 alunos 

já formados se uniram ao DASP na luta pela institucionalização da profissão do 

administrador no país. Em 1960 foi criada a Associação Brasileira de Técnicos em 

Administração (ABTA), importante ator na luta pela elaboração de um projeto de lei 

nesse sentido. Em 1966 o Conselho Federal de Educação fixou o primeiro currículo 

mínimo do curso de graduação em administração. “A profissão e o ensino de 

administração eram, finalmente, sancionados no Brasil, vinte e cinco anos após a 

criação da carreira de técnico de administração pelo DASP e metade deste intervalo 

de tempo depois da instalação do Curso de Formação da EBAP-FGV” (COELHO, 

2006, p. 38). 

  

2.1.2 O 2º CICLO NO ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

(1966-1982) 

Entre 1966 e 1982, considerado o 2º ciclo da sua trajetória, o ensino em AP 

no Brasil viveu seu auge e sua retração. Com a regulamentação do administrador 

como profissão no país em 1965, a administração seria impulsionada como área do 

conhecimento. Tornava-se obrigatória, a partir da Lei 4.769, a apresentação de 

diploma de bacharel em Administração para o provimento e exercícios de cargos 

técnicos de administração. Foram criados novos cursos na Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) e na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 1967 e na 

Escola Administração Pública do Estado do Maranhão (UEMA) em 1968. Registrou-

se um aumento nas bibliotecas e publicações em AP, com o lançamento da Revista 

de Administração Pública (RAP) em 1968. O bacharelado em AP superava em 

número de cursos, matrículas e formandos o bacharelado em AE. Cerca de 70% dos 

cursos de administração eram exclusivamente de AP ou focavam essa área de 

conhecimento.  

Com a instauração do regime militar no Brasil em 1964 e a inserção da 

modernização administrativa no Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), 
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retomou-se a agenda de reforma administrativa, agora, como subsídio (e condição) 

para o desenvolvimento nacional. Neste permeio, o ensino de graduação em AP no 

país, em seu auge, reconhecido pelo MEC, divulgado entre os vestibulandos e 

regulamentado como profissão, ampliou suas vagas e ajustou seus currículos, 

diversificando-o com a Administração para o Desenvolvimento (APD) e 

incrementando-o com disciplinas eletivas como introdução ao desenvolvimento 

econômico brasileiro, planejamento governamental e planejamento econômico, por 

exemplo, e aumentando as disciplinas de recorte organizacional (e funcional), tais 

como administração de autarquias e empresas públicas. 

Para Coelho e Nicolini (2010), se a instalação da EBAP correspondeu a um 

período da história político-administrativa brasileira de burocratização do aparelho 

público-estatal à luz do scientific management, enxerga-se em 1965, pelas 

adaptações no currículo ebapiano que essas IES adequavam-se à fase de 

administração para o desenvolvimento do Estado nacional, a qual se alicerçava na 

planificação econômica e na política governamental empreendida pelo governo 

militar. 

Com o fim do PBA-1 em 1965, em uma época em que a reforma 

administrativa é incorporada e substituída, o bacharelado em AP no país vivia o seu 

momento de retração. 

A partir de 1967, a maioria dos cursos de bacharelado em administração que 

foram criados entrelaçou o ensino de AP e AE, o que contrapunha o modelo 

ebapiano que valorizava a diferença da formação acadêmica entre esses dois 

campos do saber, com a estruturação de cursos (ou habilitações) para cada qual. 

Viu-se no Brasil uma reorientação para um ensino de graduação único e generalista 

em ciências administrativas. A própria EBAP analisava a possibilidade de oferecer 

um currículo integrado entre AP e AE nos quatro anos da graduação ebapiana, sem 

opção formal, quer por AP, quer por AE. Os alunos poderiam, entretanto, enfatizar 

um ou outro campo do saber com a escolha de disciplinas optativas. Tal 

possibilidade se realizou em 1977. 

Nos cursos de graduação em administração que surgiam, adotava-se a opção 

legal/formal entre administração de empresas e administração pública tal como 

estabelecia o currículo mínimo: os alunos de AE cursavam uma matéria de 
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administração de produção/mercadologia enquanto os alunos de AP estudavam 

direito administrativo. Nessas IES, como o ensino era de regime seriado e, 

dificilmente, ofereciam-se eletivas (seja pelos encargos financeiros, seja pela 

insuficiência de professores), praticamente, o ensino de AP figurava na 

nomenclatura do curso, mas inexistia no conteúdo de suas disciplinas. À proporção 

que o ensino de graduação em administração expandia-se no Brasil, a oferta da 

opção em AP se encolhia. Via-se a ciência administrativa no país converter-se em 

administração de empresas. 

A literatura elenca como macrocausas para a retração do bacharelado em AP 

no Brasil: 

 A ascensão do Estado Intervencionista: a reforma administrativa 

empreendida pelo governo em 1967 favoreceu a constituição de um 

Estado-Empresa, diluindo o ethos da AP com a sobreposição da 

gestão empresarial, fundamentada na competência/racionalidade 

técnica – administrativa, microeconômica e tecnológica; 

 O milagre econômico (e o conseqüente boom do ensino de AE): 

dinamizou o ensino de administração de empresas no país. A gestão 

empresarial deslocaria a atenção (e os recursos) para o ensino de AE; 

 A debilidade (e indefinição) do campo profissional do técnico de 

administração pública: a criação e evolução do ensino de graduação 

em AP no país não se fizeram acompanhar no pós-70 pelo 

desenvolvimento de atividades/alçadas profissionais que empregassem 

seus formados. 

Enfim, a dificuldade – persistente e progressiva – de adentrar e avançar no 
serviço público ante a preponderância do administrador político (muitas 
vezes, empossado pelo favoritismo partidário-ideológico e/ou nepotismo), 
agravada pelas remunerações menores e promoções incertas dos gestores 
governamentais relativamente aos altos salários e os planos de carreira dos 
executivos da iniciativa privada, e a indiferença jurídica/profissional da 
titulação em AP e AE no mercado de trabalho público, levavam os 
vestibulandos que escolhiam o curso (e a profissão) de administração a 
optarem, veementemente, pelo ensino de administração de empresas, 
incluindo os alunos com disposição e/ou vocação para os estudos de 
governo (COELHO, 2006, p. 56). 
 

No Brasil, a racionalidade econômica e a tecnologia administrativa estavam 

arraigadas na gestão pública pelo autoritarismo-desenvolvimentismo, desprezando a 
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sua face política. A análise política era pouco disseminada no bacharelado em 

administração, tornando-se imperceptível para os leigos as diferenças entre AP e 

AE. 

Todo esse contexto resultou em falhas na formação acadêmica em AP, e 

retardou o seu ensino no país.  

Entretanto, é importante salientar que enquanto o bacharelado em AP perdia 

espaço no cenário acadêmico brasileiro, a atenção das escolas de administração 

pública era transferida para a pós-graduação. Os programas stricto sensu tiveram 

início no pós-70, com a implantação de cursos de mestrado. A partir de 1971, o 

curso de mestrado em administração publica da EBAP fortaleceu-se, aumentando o 

investimento tanto no corpo docente e na atividade de pesquisa, quanto na 

divulgação do programa e na seleção dos alunos. “[...] à medida que o mestrado 

desenvolvia-se a graduação extenuava-se; em 1972, concomitante com a 

reformulação de sua pós-graduação, a EBAP reduzia as vagas do seu bacharelado 

de 135 para 80; em 1977, idem, o mestrado incrementava-se e a graduação 

diminuía as vagas de 80 para 40” (COSTA, 1984 apud COELHO, 2006, p. 59).  

 

2.1.3 O 3º CICLO NO ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

(1983-1994) 

 O ano de 1983 data o início do chamado 3º ciclo, que perdurará até 1994 e 

será caracterizado primeiro pelo adormecimento do ensino de AP no Brasil e depois 

pelo o que a literatura chama de (re)alento. 

 A EBAP, a partir de 1983, deixa de oferecer o bacharelado em AP e foca 

apenas no ensino de pós-graduação. A descontinuidade do curso teve efeito 

negativo no entendimento da AP como área de ensino útil: 

 
[...] este curso, historicamente, era o benchmark do ensino superior de 
administração pública, em nível de graduação, no Brasil e na América 
Latina. Enquanto sua instalação em 1952 impulsionou o ensino de 
graduação em administração pública nacional, sua interrupção em 1983 
esvaziou – grosso modo – o significado desse ensino; embora, na ocasião, 
o curso da EBAP fosse uma graduação tout court (com ênfases em AP e 
AE), [...], sua descontinuidade na pioneira (e principal) escola de 
administração pública do país subtendia uma perda da razão de ser e/ou 
desnecessidade do bacharelado em AP (COELHO, 2006, p. 64). 
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 Contrariamente, o ensino de AE crescia como nunca no Brasil. Os cerca de 

10 cursos existentes em 1967 se transformaram em quase 245 em 1983, formando 

21 mil bacharéis/ano. Essa expansão deu-se, principalmente, em instituições 

privadas. 

 O ensino de graduação em AP, sem o referencial da EBAP e num contexto de 

crise do Estado Militar e transição do paradigma de administração pública no país, 

subsistia restrita e adversamente em pouquíssimas instituições. Fatores como a 

extenuação do intervencionismo, o esgotamento político-administrativo do Estado 

Autoritário e a paralisação da reforma administrativa (e dos concursos públicos), 

cessaram a demanda por administradores públicos nos anos oitenta. 

 A formação em AP no Brasil sustentou-se na pós-graduação.  Os cursos 

stricto sensu moviam seus estudos para a área de políticas públicas, no momento 

em que o país saía do período militar e vivia um momento de retomada do Estado 

de Direito e a conseqüente reconstrução do espaço público e a reconceituação de 

desenvolvimento. O estudo antes tomado pelo foco da ciência administrativa 

desviou-se para o foco da ciência política, com estudos das relações Estado-

Sociedade. “Essa transição do paradigma da administração pública no país nos 

anos oitenta – verificada na produção técnico-científica – era, realmente, uma “crise 

do conceito de Público enquanto Estatal e a emergência do conceito de Público 

enquanto Interesse Público” no campo do saber” (KEINERT, 1998 apud COELHO, 

2006, p. 68). 

O reordenamento político-administrativo do Estado pós-85 e o paradigma de 
administração pública que delineava-se no país – sociocêntrico – alteravam, 
também, a lógica (e os critérios) de racionalidade das instituições/empresas 
estatais. Sem o autoritarismo, o insulamento (tecno)burocrático se desfazia, 
reintegrando o processo político na gerência pública; conciliar 
demandas sociais, conviver com as relações de poder entre governo e 
atores sociais, negociar (e legitimar) decisões e viabilizar a ação coletiva, 
perfariam um rol de capacidade política tão importante para o administrador 
público quanto a competência técnica. Destarte, a administração pública 
nacional, despida da política e identificada como management outrora, 
reformular-se-ia como campo do saber e tecnologia administrativa diante da 
redemocratização e das transformações do papel (e função) do Estado 
(COELHO, 2006, p. 68, grifo nosso). 
 

 Tentava-se diminuir a bipartição entre política e administração, criando-se 

uma relação de interdependência entre a ciência política e os estudos 

organizacionais, em face do processo de repolitização (conflitos de interesses, 
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controle social, efetividade, etc) das repartições/agências estatais, principalmente, 

da administração indireta. Buscava-se confluir a racionalidade administrativa com o 

interesse público. 

 Com a Constituição Federal de 1988 deu-se a redefinição dos papéis dos 

níveis de governo e a incorporação de mecanismos de participação de organizações 

e representantes da sociedade civil. A partir da Carta Magna é que se retomaria a 

defesa do ensino de graduação em administração pública no país. “No momento em 

que se vislumbra o florescimento de um pluralismo característico das sociedades 

democráticas, parece oportuno a formação de um profissional capaz de atuar em 

comunidades de base, sindicatos, partidos políticos, cooperativas, associações civis 

e outros campos novos à espera de formas organizativas inovadoras, além de seu 

tradicional campo nas empresas” (SIQUEIRA, 1987 apud COELHO, 2006, p. 70).  

A remodelagem da máquina de governo necessitava um perfil de 

administrador público diferente; um agente reformador de Estado coerente com a 

expectativa do interesse público e focada em resultados, quer no fortalecimento da 

democracia, quer na melhoria do serviço público. 

Em 3 de setembro de 1986 o DASP foi extinto e substituído, assim,  foi criada 

a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), que tinha como objetivo formar 

e profissionalizar uma alta burocracia para o país. “Caberia à ENAP a formação do 

Estado-Maior do oficialato administrativo institucionalizado” (COELHO, 2006, p. 72). 

Em 1992 foi realizado um encontro entre as instituições de formação e 

pesquisa em administração pública, sob o patrocínio do Ministério do Trabalho e da 

ENAP, reunindo 26 pessoas da área para refletir sobre o aperfeiçoamento docorpo 

técnico como estratégia de reforma do Estado. Desde 1995, no contexto do Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado no governo Fernando Henrique Cardoso, 

aconteceria a retomada das carreiras públicas e o fortalecimento dos programas de 

educação continuada, sobretudo, na ENAP. 

 

De fato, esta centralidade (ou atenção) na profissionalização dos gestores 
públicos despontava na agenda de reforma do Estado nacional (e 
subnacional) à medida que uma administração pública gerencial – à luz do 
paradigma da new public management – se conformava no setor público, 
preconizando transformar as estruturas burocráticas rígidas/estanques em 
arranjos organizacionais flexíveis/inovadores. [...] É a partir desta agenda de 
Reforma do Estado (e do paradigma da new public management) que o 
front de ensino em administração pública se revitalizaria no Brasil; no 
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âmbito governamental, o T&D coordenado e/ou ministrado por escolas de 
governo e institutos de adm. pública cresceria nos três níveis de governo 
com programas, temas e conteúdos para a (re)qualificação do servidor 
público, sobretudo, em administração pública gerencial; no âmbito 
acadêmico, o ensino superior em administração pública valorizar-se-ia na 
pós-graduação, aumentando as pesquisas nos programas de mestrado (ou 
áreas de concentração) strictu sensu de AP (EBAP, EAESP, UFBA, FJP) e 
correlatos, e vicejando cursos de especializações lato sensu em gestão 
pública (e políticas públicas) abertos nas IES e in the job nos órgãos 
públicos (COELHO, 2006, p. 74). 
 

 A reforma do Estado somada a ascensão do paradigma da new public 

management nos vários níveis de governo geraram ânimos para o ensino de 

graduação em AP no Brasil. 

 

Quadro 3: Síntese dos Ciclos do Ensino de Graduação em Administração Pública no Brasil 
(1952-1994) 

1º Ciclo A irradiação do ensino de graduação em adm. pública no Brasil (1952-1965) 

Diante de um pró-ciclo estatal e favorecido pela assistência técnica norte-americana, o ensino 
superior de administração pública irradiou-se no Brasil. Nascido sob o signo da administração 
científica (aplicada ao setor público) na EBAP em 1952, o bacharelado em AP reproduziu-se em IES 
pelo país, preponderantemente nas universidades federais, com a ascendência da administração 
para o desenvolvimento, na medida em que aos processos administrativos do governo agregavam-
se às funções econômico-sociais do Estado. Na metade dos anos sessenta, dos 31 cursos de 
administração no país, dois terços eram de administração pública ou enfatizavam este campo do 
saber. A vivacidade e fluidez de tal ensino, naturalmente, desenvolveram nos cursos uma identidade 
– coletiva – de formar quadros de pessoal para a burocracia estatal. 

2º Ciclo Do auge à retração: o ensino de graduação em adm. pública no Brasil (1966- 1982) 

No qüinqüênio 1966-1970, o bacharelado em AP, em seu auge, reconhecido pelo MEC, divulgado 
entre os vestibulandos e regulamentado como profissão, ampliou suas vagas e ajustou seus 
currículos – diversificando-se com a administração para o desenvolvimento (planificação econômico, 
política governamental, etc.) em voga na atividade do Estado e na agenda de pesquisa do campo do 
saber neste período. Sem embargo, nos anos setenta, o enforcement do currículo mínimo de 
administração – com lógica de AE, a diluição do ethos de administração pública com a sobreposição 
da gestão empresarial no “Estado-Empresa” e o milagre econômico (e o conseqüente boom do 
ensino de AE) retraíram o ensino de graduação em administração pública no país; cada vez mais, a 
administração era, então, sinônimo de administração de empresas.  

3º Ciclo Da letargia ao (re)alento: o ensino de graduação em adm. pública no Brasil (1983- 
1994) 

A retração do ensino de graduação em administração pública no Brasil nos anos setenta converteu-
se em letargia na década de oitenta, simbolizada pela descontinuidade do bacharelado da EBAP-
FGV em 1982. Num contexto de crise do Estado, subtendia-se uma perda da razão de ser e/ou 
desnecessidade de cursos de graduação em administração pública. Das experiências – tradicionais 
– dos anos 60/70 remanescia o curso da EAESP-FGV. É a partir da Constituição de 1988 que se 
retomaria – timidamente – o ensino de graduação em administração pública no país; continuado na 
EAESP-FGV e criado na UNESP (1989) e EG-FJP (1994), tal ensino realentaria no limiar dos anos 
noventa numa conjuntura de redefinição do Estado e ampliação do locus do setor público no país 

Fonte: Coelho (2006) 

2.1.4 UM 4º CICLO? (1995-2006)  

Coelho (2006) ainda sugere em sua tese um 4º ciclo, baseado na hipótese de 

que o ensino de graduação em AP nacional está se (re)valorizando. Com o processo 
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de redemocratização do país iniciado em 1985, a Constituição Federal de 1988 e a 

agenda de Reforma do Estado nos anos 90, percebe-se um processo de 

transformação da administração pública. A dimensão institucional-administrativa sai 

do enfoque dos processos e se reorienta para o resultado, já a dimensão 

sociopolítica é orientada por conceitos de governança e controle social. O modelo de 

gestão pública se redefine no Brasil nos três níveis de governo, pautado pelo vetor 

político (democratização) e pelo vetor técnico (gerencialismo):  

 

Nas últimas duas décadas, os brasileiros estiveram engajados no processo 
de redemocratização do país, buscando reformar o Estado e construir um 
modelo de gestão pública capaz de torná-lo mais aberto às necessidades 
dos cidadãos brasileiros, mais voltado para o interesse público e mais 
eficiente na coordenação da economia e dos serviços públicos. Ao analisar 
esse contexto histórico, identificamos dois projetos políticos em disputa: um 
de vertente gerencial e outro de vertente societal. [...]. A vertente gerencial, 
que está relacionada com o projeto político do ajuste estrutural e do 
gerencialismo, baseia-se nas recomendações dessas correntes para 
reorganizar o aparelho do Estado e reestruturar a sua gestão, focalizando 
as questões administrativas. A vertente societal, por sua vez, enfatiza a 
participação social e procura estruturar um projeto político que repense o 
modelo de desenvolvimento local e reforce a democracia substantiva (PAES 
DE PAULA, 2005, p. 37 e 41).  
 

 União, estados e municípios foram tomados pelas idéias do new public 

management, que introduziu os valores da administração pública gerencial no Brasil, 

permeando a prestação de serviços públicos.  Agregam-se orientações de eficácia 

administrativa e de efetividade social das políticas públicas.  

 Coelho (2006) também ressalta que afora essas transformações – ou, pelo 

menos, macrotendências – no setor público-estatal brasileiro, a administração 

pública nacional no pós-95 se transfigura, também, com o crescimento do setor 

público não-estatal nas políticas públicas e o aumento da interface entre a iniciativa 

privada e a gestão pública, ampliando seu locus, antes circunscrito ao aparelho 

estatal, para um continuum entre Estado, terceiro setor e mercado, interconectado 

pelo interesse público. 

 É esse pró-ciclo público no Brasil que cria no país um ambiente favorável para 

o ensino da AP, como formação acadêmica ou capacitação. Em 1995 eram 13 os 

cursos de graduação em AP no país, número que subiu para 93 em 2006, entre 

bacharelados (52), técnicos (26) e seqüenciais (15). 
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Quadro 4: Quantidade de cursos que surgiram no Brasil por ano no pós-95 

Ano Quantidade 

1999 2 

2000 4 

2001 15 

2002 9 

2003 9 

2004 13 

2005 20 

2006 8 

TOTAL 80 

Fonte: Adaptado de Coelho (2006) 

 

 Provavelmente, essa expansão dos cursos de graduação em AP na segunda 

metade dos anos noventa e início dos anos 2000 foi propiciada pelo macroambiente 

favorável à gestão pública, a qual se revigora como práxis (campo profissional) e 

como objeto de estudo (campo de especulação teórica) no bojo das transformações 

do Estado brasileiro; após a crise do Estado e a transição do paradigma da 

administração pública enfraquecerem esse ensino superior nos anos oitenta, a 

agenda de reforma do Estado e o ideário da new public management, na última 

década, (re)incentivam tal formação acadêmica (COELHO, 2006). 

 As transformações da administração pública brasileira e a demanda potencial 

nesse mercado de trabalho abriram novas janelas de oportunidade para a oferta do 

ensino de graduação em AP.  

A oferta do ensino de graduação em AP no pós-95 aumentou com a abertura 

de novos cursos de bacharelado em administração com habilitação na área e se 

diversificou com a implantação de cursos de tecnologia em gestão pública e os 

cursos seqüenciais, que mesmo não sendo cursos de graduação, são uma opção 

que as instituições adotaram para o ensino superior nesse campo do saber. 

Dos 93 cursos já mencionados, 71, ou seja, 76,34% são oferecidos por 

instituições de ensino privadas. Essa estatística é explicada pelo apelo 

mercadológico da administração pública como universo se atuação profissional, 

sendo os cursos voltados, principalmente, para a preparação para concursos 

públicos. Nas instituições de ensino públicas a abertura de cursos de graduação em 
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AP no pós-95 se explica pela demanda de governos subnacionais de pessoal 

qualificado. É importante salientar que o ensino de graduação em AP também se 

interiorizou: dados apresentados por Coelho (2006) mostram que em 2006, 21 

estados e o Distrito Federal possuíam cursos de administração pública.  

 

2.1.5 A FORMAÇÃO DO “CAMPO DE PÚBLICAS” 

 O aumento considerável dos cursos de graduação em AP no pós-95, a 

configuração do Estado pós-Reforma e a Constituição de 1988 fomentaram as 

discussões sobre a um campo de estudo e pesquisa dessa nova conjuntura do 

espaço público, constituído por diversos tipos de atores: das organizações estatais à 

sociedade civil, passando pelas instituições públicas de direito privado; das políticas 

públicas governamentais aos serviços públicos prestados por um vasto espectro de 

organizações não governamentais; da gestão das atividades meio às operações 

finalísticas, das organizações que exercem funções públicas. Formou-se assim um 

novo campo de estudos, o chamado Campo de Públicas: 

 

Campo de Públicas é uma expressão utilizada por professores, 
pesquisadores, estudantes, egresssos-profissionais e dirigentes dos 
cursos de Administração Pública, Gestão de Políticas Públicas, 
Gestão Pública, Gestão Social e Políticas Públicas, de universidades 
brasileiras, para designar, essencialmente, um campo 
multidisciplinar de ensino, pesquisa e fazeres tecnopolíticos, no 
âmbito das Ciências Sociais Aplicadas e das Ciências Humanas, que 
se volta para assuntos, temas, problemas e questões de interesse 
público, de bem-estar coletivo e de políticas públicas inclusivas, em 
uma renovada perspectiva republicana ao encarar as ações 
governamentais, dos movimentos da sociedade civil organizada e das 
interações entre governo e sociedade, na busca do desenvolvimento 
socioeconômico sustentável, em contexto de aprofundamento da 
democracia (PIRES et al, 2014, p. 112, grifo nosso). 
 

 O Campo de Públicas é considerado uma rede aberta e horizontal de 

indivíduos da academia, professores e estudantes, que, segundo Pires et al (2014), 

se esforçam político e academicamente para diferenciar os objetos e objetivos de 

cursos de graduação focados na gestão pública daqueles voltados para a 

administração de empresas. 

 O ano de 2002 é considerado o ano de nascimento do movimento pelo 

reconhecimento do Campo de Públicas no Brasil, movimento que primeiramente 
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focava a autonomia dos cursos de AP em relação à área da AE, já que a primeira, 

em muitos casos, era vista apenas como uma subárea da segunda, mas que depois 

buscou aglutinar os diversos cursos da área de “públicas” na busca por uma 

identidade própria nos sistemas de regulação e avaliação educacionais. A 

subordinação ao campo da Administração geral começou a ser questionada por ser 

claramente inadequada pra AP e o seu desenvolvimento como área 

acadêmica/profissional. O II Encontro Nacional sobre Diretrizes Curriculares para os 

Cursos de Graduação em Administração4 e o I Encontro Nacional dos Estudantes de 

Administração Pública (Eneap)5 são considerados eventos embrionários para o 

futuro do Campo de Públicas: no primeiro a manifestação de um docente contra a 

equiparação dos cursos de AP e AE e, no segundo, a reunião de cerca de 150 

discentes em volta do tema. 

 Em 2005 mais uma vez a manifestação de uma docente chamou a atenção 

da comunidade acadêmica para o fato de que no Brasil existia uma lei federal6 que 

fixava que o exercício da profissão do então Técnico de Administração era privativa 

dos “bacharéis em administração pública ou de empresas”. Com esse argumento, o 

Conselho Federal de Administração (CFA) e a Associação Nacional dos Cursos de 

Graduação em Administração (Angrad) emitiram, após o encontro, em setembro de 

2005, um Comunicado Nacional, reconhecendo que ficava definida a existência, 

exclusivamente, das denominações de “Curso de Administração” e de “Curso de 

Administração Pública”, este último fundamentado na própria origem dos cursos de 

Administração no Brasil. Em maio de 2006, no Diário Oficial da União do dia 17 

estabeleceu-se a distinção entre o Bacharelado em Administração e o Bacharelado 

em Administração Pública, um “marco regulatório” importante para o fortalecimento 

do Campo de Públicas. 

 O Campo de Públicas foi se estruturando como um movimento em torno dos 

Eneaps, reforçado pelos Fóruns de Professores e Coordenadores dos Cursos do 

Campo de Públicas (FP3CP). Desde o primeiro Eneap em 2002 o evento ganhou 

cada vez maior noteriadade entre os alunos da área, com edições anuais. 

Vendramini (2013) apud Pires et al (2014, p. 114) sustenta que: 

                                                 
4
 Realizado no dia 13 de junho de 2012 em Brasília (DF). 

5
 Realizado no início do mês de agosto de 2002 em Araraquara (SP) 

6
 Lei nº 4.769, de 09 de setembro de 1965. 
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[Em 2007] o evento [ENEAP] alcança grande visibilidade no cenário 
nacional, amplia suas fronteiras ao sair do eixo São Paulo-Minas Gerais e 
atinge um público que há muito não se via. O cenário pouco animador das 
edições anteriores [pela baixa participação] dissipa-se e cria-se um 
ambiente favorável à congregação dos estudantes e professores em favor 
do fortalecimento do campo, com a participação de outros cursos, como o 
de Gestão de Políticas Públicas da USP. 
 

 

Em 2007 os FP3CP começaram a acontecer, com os intuitos de: construir 

uma filosofia explícita e clara nesse ensino; produzir referências bibliográficas 

adequadas às várias realidades; e ensejar vínculos com o setor público. 

Já em novembro de 2009 foi realizada uma reunião no Conselho Nacional de 

Educação (CNE) com um grupo de professores de cursos de AP e que escreveu 

uma primeira versão das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a graduação 

em AP no país. Assim, foi redigido em abril de 2013, numa audiência pública, o 

parecer CNE/CES (Câmara de Educação Superior) nº 266/10, que trata da 

deliberação dessas diretrizes e que foi homologado em 2013. 

O IX Eneap, realizado em 2010 em Balneário Camboriú (SC), merece 

destaque, pois resultou na Carta de Balneário Camboriú, considerada por Pires 

(2014) a “certidão de nascimento” do Campo de Públicas. Nela foram esboçadas as 

bases que passaram a sustentar os cursos do Campo de Públicas e reforçaram a 

demanda por diretrizes próprias para a área. 

 
A Carta de Balneário Camboriú serviu de elemento catalisador para a 
disseminação do movimento junto às instâncias reguladoras da Educação 
Superior, como o CNE e o MEC, bem como à mídia, no intuito de dar ampla 
divulgação à sociedade da busca por legitimidade aos profissionais com 
potencial de atuarem na área pública (Pires et al, 2014, p. 115). 

 

A carta indica a natureza multidisciplinar do campo, a formação calcada no 

ethos republicano e democrático e o respeito à pluralidade das propostas 

pedagógicas dos diversos cursos da área, entre outros princípios. Reinvidicou-se 

também a rapidez na tramitação das DCNs do Campo de Públicas. Para ilustrar a 

multidisciplinariedade do campo, foi proposto o seguinte esquema: 
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Figura 1: Diagrama Ilustrativo do Campo de Públicas na Carta de Balneário Camboriú 

 

Fonte: Carta de Balneário Camboriú (2010) 

 

A carta também indica que nenhuma das áreas de conhecimento (Ciências 

Sociais, Administração, Economia e Direito) que concorrem para formar o campo de 

saber de “públicas” pode, sozinha, assegurar a formação de qualidade que aqui se 

preconiza. Decorre, também, que o exercício profissional dos egressos dos cursos 

de “públicas” deve ser amparado pela qualidade da formação obtida e certificada 

pelas IES, independentemente das instituições de regulamentação profissional a que 

venham se filiar/registrar. 

O passo seguinte foi a formalização do reconhecimento do campo 

consubstanciada pela homologação do texto das DCNs (parecer CNE/CES nº 

266/10) pelo Ministro da Educação no dia 19 de dezembro de 2013.  

 

[...] resultado de grande mobilização dos atores envolvidos em busca, não 
só da legitimidade frente aos órgãos reguladores do ensino superior, mas 
também de respeitabilidade acadêmico-profissional como área autônoma, 
caraterizada por uma multidisciplinariedade que incluiu diversas áreas do 
conhecimento (PIRES et al, 2014, p 117). 

 

Pires et al (2014) destaca que além da institucionalização do Campo de  

Públicas no que se refere ao ensino de graduação, os atores do  Campo de Públicas 

foram se articulando e debatendo seus temas  em eventos e periódicos científicos, 

sobretudo após os anos 2000, num esforço contínuo do grupo nos últimos 12 anos. 
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Pires (2014) destaca que o objetivo de todo esse movimento não se esgota 

com a “independência” acadêmica, mas sim na busca por um Campo de Públicas 

em sentido mais amplo: professores, pesquisadores, estudantes, egressos dos 

cursos, gestores públicos, e estudantes e professores (de graduação e pós-

graduação), entidades de formação de agentes públicos, escolas de governo, 

escolas de parlamento, que formem um “caldo de cultura” e desenvolvam redes 

entre si que tenham como finalidade o ethos republicano. 

 

Não interessa pra nós um campo de pública simplesmente acadêmico, 
embora o lado acadêmico do campo interesse muito. [...] Então nós temos 
que produzir textos para o ensino da administração pública, e esse é outro 
desafio né e para todos os cursos do Campo de Públicas, por exemplo, 
vamos pensa políticas públicas a partir da nossa lógica, nos estamos 
inventando a gestão de políticas públicas com conselhos gestores, quem é 
que está fazendo isso no mundo? Então, discutir políticas públicas passa 
por coisas que nós mesmos estamos criando enquanto brasileiros. E porque 
que nós estamos discutindo isso? Porque no Brasil os governos estão 
criando esses conselhos, estão praticando os orçamentos participativos. 
Nós temos que trazer isso pra dentro da teoria. Então é um diálogo da 
academia com os governos e com a sociedade, produzindo uma 
ciência que, ao mesmo tempo, tenha valor em si, porque todo 
conhecimento tem valor em si, mas que, além disso, tenha um 
conhecimento para a sociedade e isso deve ser outra marca do Campo 
de Públicas. Nós não queremos fazer ciência pela ciência, até fazemos, 
porque fazer ciência pela ciência, em muitas circunstâncias, é necessário, 
mas nós temos outras tarefas de envergadura a enfrentar quando nós 
escolhemos a ciência que nós queremos fazer. [...] essa interação entre nós 
e os governos é fundamental e é fundamental não apenas para aquilo que 
os alunos menos envolvidos percebem, que é a inserção profissional, 
quanto mais próximos nós estivermos dos governos, mais fácil será a 
inserção dos nossos futuros profissionais, agora não é só isso (PIRES, 
2014, grifo nosso). 

 

Entende-se que o Campo pode “viabilizar um tipo de interlocução entre a 

academia, governos e sociedade com vistas à sinergia de ações simultaneamente 

qualificadoras dos fazeres formativos e das atividades pertinentes à oferta de 

políticas e serviços públicos” (PIRES et al, 2014, p. 124). 

Nesse período de fortalecimento do Campo de Públicas percebeu-se que 

houve um reposicionamento do Estado em relação à importância da formação em 

AP no país. Através do Programa Nacional de Formação em Administração Pública 

(PNAP) o Ministério da Educação busca desde 2009, aumentar a oferta dos cursos 

de bacharelado em AP, especialização lato sensu em gestão pública, gestão pública 

municipal e gestão em saúde.  
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Os cursos têm como objetivo capacitar quadros de gestores para atuar na 

administração do governo e unidades organizacionais. Também têm a finalidade de 

oferecer aos profissionais a formação adequada para intervir na realidade social, 

política e econômica, e contribuir para a melhoria da gestão das atividades 

desempenhadas pelo Estado brasileiro, nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

 

O PNAP surgiu como uma continuidade do curso piloto de Administração a 
distância, além de caracterizar-se, em sua essência, pela reafirmação do 
caráter estratégico da UAB, do desenvolvimento científico e da inovação 
tecnológica para o crescimento sustentado do País, através da promoção 
do desenvolvimento regional, da geração de empregos e da maior equidade 
social. O Programa também é uma resposta à necessidade de formação 
de gestores públicos para todos os níveis governamentais, sejam de 
funcionários públicos já em atuação em órgãos públicos ou do terceiro 
setor, ou pessoas que tenham aspirações ao exercício da função 
pública. A proposta visou a criação de um perfil nacional do administrador 
público, propiciando a formação de gestores que utilizem uma linguagem 
comum e que compreendam as especificidades de cada uma das esferas 
públicas: municipal, estadual e federal (UFSC, 2014, s/p, grifo nosso). 
 

 

Pires et al (2014) indica que o crescimento no número de cursos de 

graduação no Campo de Públicas revela um aumento do número de professores e 

estudantes, ou seja, se constitui uma “massa crítica” que fomenta a discussão sobre 

a necessidade de se construir uma área de conhecimento multidisciplinar, a partir da 

qual foi possível emergir o Campo de Públicas. Esse crescimento propiciou um 

cenário no qual foi possível aglutinar uma gama de atores para a eclosão desta nova 

área. Uma análise qualitativa desse processo revela o avanço da heterogeneidade 

de denominações dos cursos e a natureza diversa de seus projetos pedagógicos, 

indica a importância da “unidade na diversidade”. 

2.2 ALBERTO GUERREIRO RAMOS 

 Em suas obras e vida, Alberto Guerreiro Ramos (GR) falou “[...] dos dilemas 

da sociologia no Brasil e dos dilemas da sociedade brasileira”7. Segundo Capelari et 

al (2014), foram três os principais sentidos desenvolvidos ao longo de seus estudos 

e que deram corpo ao que veio ser apresentado como a redução sociológica. Estes 

três sentidos devem ser entendidos de forma complementar e contemplam: (i) 

redução enquanto método histórico que estimule a realização de um trabalho dotado 

                                                 
7
 Retirado do prefácio escrito por Lucia Lippi Oliveira em Bariani (2006, p. 15). 
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de valor pragmático e de concepções e fatos sociais locais; (ii) redução como atitude 

parentética; e (iii) redução como proposta de um nova ciência social. Neste tópico, 

após uma breve descrição sobre a biografia do autor, serão apresentados esses três 

sentidos discutidos por GR. 

 

2.2.1 BIOGRAFIA 

Nascido em 13 de setembro de 1915 na cidade de Santo Amaro da 

Purifcação (BA), Alberto Guerreiro Ramos foi um sociólogo e político brasileiro. 

Mudou-se para o Rio de Janeiro, em 1939, para diplomar-se em ciências sociais 

pela antiga Faculdade Nacional de Filosofia, em 1942, bacharelando-se um ano 

depois pela Faculdade de Direito, na mesma cidade. Nos anos 40 atuou em alguns 

órgãos do governo, como o Departamento Nacional da Criança (DNC) e o DASP. A 

sua estadia nesse último foi decisiva para que GR esboçasse, de maneira 

consistente, a sua preocupação com um dos seus principais temas de escrita: 

administração e teoria das organizações e que vão influenciar algumas das suas 

principais obras como A Redução Sociológica, de 1958, e A nova ciência das 

organizações, de 1981 (AZEVÊDO, 2006). 

Em 1952 tornou-se professor da recém-criada EBAP, lecionando a cadeira de 

sociologia, e dos cursos de sociologia e problemas econômicos e sociais do Brasil 

promovidos pelo DASP. Nesse ano também se tornou assessor no Governo Federal, 

dirigindo o planejamento e a execução da Pesquisa Nacional de Padrão de Vida e 

participou de reuniões do Grupo de Itatiaia. Em 1953, junto a outros intelectuais, 

fundou o Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política (Ibesp). Fruto de 

associações intelectuais de que fez parte, GR ajudou a fundar em 1955 o Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), que segundo Azevêdo (2006, p. 16) era: 

 

[...] um conjunto de atividades de estudos e ensino, com plena autonomia 
de pesquisa e de cátedra, e que se voltava à análise estrutural-econômica, 
social, cultural e política da realidade brasileira, com o propósito de 
estabelecer os fundamentos de uma política de desenvolvimento nacional, 
vertida, de certa forma, em ideologia estrutural e, naquele momento 
histórico do país, adequada à mobilização da sociedade brasileira para os 
esforços necessários à realização do projeto de desenvolvimento – 
ideologia conhecida como nacionalismo desenvolvimentista. 
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No ISEB, GR foi responsável pelo departamento de sociologia com as suas 

principais obras dessa época seguindo as linhas mestras que orientavam aquela 

instituição.  

 

Se durante determinado período de sua trajetória Guerreiro Ramos se 
mostrava preocupado em teorizar sobre a realidade brasileira do ponto de 
vista sociológico, e apenas dele, percebemos que, aos poucos, essa 
teorização ganha caracteres das perspectivas política e administrativa, o 
que confirma uma inclinação do autor em imprimir em seus estudos uma 
preocupação constante com diretivas para ação. Os engajamentos dessa 
fase da existência pessoal e intelectual de nosso autor geraram obras – e 
muitas. O ápice desta produção, podemos dizer, foi um texto escrito em 
1958 – A redução sociológica (AZEVÊDO, 2006, p, 17). 

 

Em dezembro de 1958 GR deixou o ISEB após divergências internas com 

alguns dos seus companheiros. 

GR ingressou na política em 1960, quando se filiou ao Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB). Em outubro de 1962 candidatou-se a deputado federal pelo Estado 

da Guanabara, na legenda da Aliança Socialista Trabalhista', formada pelo PTB e 

o Partido Socialista Brasileiro (PSB), obtendo apenas a segunda suplência. Ocupou 

uma cadeira na Câmara dos Deputados de agosto de 1963 a abril de 1964, quando 

teve seus direitos políticos cassados pelo Ato Institucional nº 1. 

Em 1967 GR buscou exílio dos Estados Unidos, onde passou a lecionar 

na Universidade do Sul da Califórnia.Nos anos de 1972 e 1973 foi visiting fellow 

da Yale University e professor visitante da Wesleyan University. Já em 1981 retorna 

ao Brasil também como professor visitante da Universidade Federal de Santa 

Catarina e publicou aqui e no Canadá uma das suas mais importantes obras: A nova 

ciência das organizações. 

GR morreu em abril de 1982 em Los Angeles, Califórnia (EUA), vítima de 

câncer.8 

 

2.2.2 A BUSCA POR UMA SOCIOLOGIA ENGAJADA COM A REALIDADE 

SOCIAL 

 Em seus escritos, GR buscou o que Nery (2013) chamou de “entrelaçamento 

entre a sociologia e o desenvolvimento”, apresentando a necessidade de que o 

                                                 
8
 Para uma biografia mais detalhada consultar Azevêdo (2006) e Bariani (2011). 
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sociólogo brasileiro fizesse um “uso sociológico da sociologia”, ou seja, que fossem 

consideradas no trabalho sociológico as reais condições da realidade nacional, 

abrindo mão de modelos “enlatados”. GR enaltece “o problema da transplantação 

das ideias, das instituições e do seu desajuste à realidade do país”.9 

Como aponta Azevêdo (2006, p. 188), GR recorreu à diferença da sociologia 

em hábito e em habitus. A primeira decorreria da prática do “sociólogo” acadêmico, 

que, desatento ou ignorando o fato de que todo conhecimento sociológico estaria 

sujeito a condicionamentos contextuais, e sem assumir compromissos com a sua 

realidade nacional ou imediata, depositaria uma fé cega na exemplaridade abstrata 

das idéias e teorias importadas, comportando-se de maneira dogmática-dedutiva. De 

modo contrário, a sociologia em ato (ou como habitus) exigiria do sociólogo 

extrapolar a simples alfabetização sociológica, reclamando aqueles compromissos 

acima citados e uma atitude crítico-assimilativa frente às ideias, teorias e 

experiências estrangeiras, a fim de que possa elaborar um saber criativo e voltado 

para o melhoramento da realidade com a qual ele se identificava. Para GR, esse 

engajamento ou compromisso consciente do sociólogo com o seu contexto o 

possibilitaria produzir uma sociologia autêntica e, por conseguinte, a manter-se fiel a 

si mesmo. GR tinha uma 

 

constante preocupação que manteve em denunciar a alienação que 
acometia a ciência social brasileira e o caráter ideológico mesmo dos 
pressupostos sustentados pela ciência social, tal como a mesma 
vigorava nos meios acadêmicos (AZEVÊDO, 2006, p. 190). 

 

 Para GR, persiste a sombra do estrangeiro. O colonialismo e o imperialismo 

moldaram circunstâncias e formas de consciência, subordinaram o desenvolvimento 

da sociedade brasileira aos desígnios do capitalismo mundial e as mentalidades aos 

ditames da cultura européia e/ou norte-americana, com o consentimento tácito ou 

explícito das classes dominantes locais (BARIANI, 2006). 

Ao tratar da importação sem assimilação crítica pela sociologia “brasileira” da 

sociologia estrangeira, GR apresentava seis defeitos que caracterizava o que ele 

chamava de síndrome: 

 

                                                 
9
 Retirado do prefácio escrito por Lucia Lippi Oliveira em Bariani (2006, p. 19). 
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 [...] Simetria e Sincretismo assinalavam o fato de o sociólogo brasileiro 
estar sempre disposto a acolher, mimeticamente, a produção intelectual dos 
centros europeus e norte-americanos, sem adotar qualquer atitude crítica 
frente a esse conhecimento alienígena; e, ainda mais agravante, a proceder 
uma conciliação doutrinal das mais diversas correntes de pensamento ou 
doutrinas produzidas no exterior. O dogmatismo caracterizaria a postura 
submissa e apologética do cientista social deste país que, sem pestanejar, 
adotava e generalizava argumentos proferidos por autoridades 
reconhecidas ou grandes nomes da disciplina sociológica, de dois modos: 
na fala ou no discurso sociológico, principalmente na montagem 
mecanizada de textos ditos “científicos”, e na análise factual da realidade à 
qual ele estaria diretamente vinculado. Uma decorrência direta do 
dogmatismo era o dedutivismo que predominava na atitude científica do 
sociólogo brasileiro. Uma vez que às idéias estrangeiras se atribuía um 
valor absoluto de verdade, a tendência era tomá-las como o ponto de 
partida no processo de compreensão ou explicação dos fatos da vida social 
brasileira. Dedutivista seria o sociólogo que desconsiderava as 
contingências históricas das nações, suas peculiaridades em termos de 
formação histórica, pois somente pensava no sincronismo mecânico entre 
elas. Outra categoria desta síndrome que acometia a sociologia brasileira 
era a alienação. Segundo Guerreiro Ramos, a alienação decorria da 
condição desplantada ou contemplativa que, via de regra, o sociólogo 
nacional assumia frente à sua realidade imediata. Esta atitude explicava o 
fato de a nossa sociologia não ser, até aquele momento, “fruto de esforços 
tendentes a promover a autodeterminação” e o desenvolvimento da nação 
brasileira. Por fim, a inautenticidade. Ela seria o resultado de “todas as 
características anteriores”, pois punha à mostra a ficção que era a 
sociologia produzida no Brasil, uma vez que o “trabalho sociológico” 
brasileiro não se firmava em “genuínas experiências cognitivas” do 
sociólogo” (AZEVÊDO, 2006, p. 191-192). 

 

Na tarefa de fundar uma sociologia nacional, Bariani (2011) afirma que o 

DASP foi um laboratório para que GR atentasse, pelo menos inicialmente, para 

alguns dos problemas cruciais do Brasil e que pautaram suas reflexões a respeito da 

complexidade social do país. Questões como a efetivação da administração, a 

transplantação de ideias, a função pública e a do intelectual, a relação entre Estado 

e sociedade, o público e o privado, o patrimonialismo, a relação entre racionalidade 

e irracionalidade, modernização e tradicionalismo, o caráter do Estado, as formas e 

os arranjos entre as forças políticas, a conformação e dinâmica das classes sociais, 

a cultura política e suas implicações, os entraves ao desenvolvimento, o 

desenvolvimento como racionalização, modernização como tarefa nacional e o papel 

do Estado nessa empreitada – entre outras colaterais. Havia uma “preocupação [de 

GR], um tanto formalizadora e especulativa, com a utilização da sociologia como 

instrumento de intervenção social, sobretudo na gestão racional dos recursos e 

organização administrativo-estatal.” (BARIANI, 2011, p. 53). Para GR, as 

circunstâncias de um gerenciamento racional dos negócios nessa esfera [a da 
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administração pública] não seriam um assunto meramente técnico ou institucional, 

um simples modelo de gestão, e sim produto de um amadurecimento histórico-

social, dependente do alcance de determinado estágio evolutivo da superação do 

privatismo. 

A racionalização assume algumas peculiaridades na esfera da 
administração pública. Aí ela é uma questão eminentemente sociológica, 
antes de ser de qualquer outra natureza. A racionalização na esfera da 
administração pública não se converte em mera aplicação do saber técnico 
na organização de atividades. É, principalmente, um processo de 
transformação do aparato estatal, que se opera a custa da diminuição (e até 
anulação) da eficácia da tradição, ou melhor, que implica a substituição de 
„folkways‟ por „technicways‟ (RAMOS, 1950, apud BARIANI, 2011, p. 55). 
 
 

 

Ao propor uma sociologia crítica, compromissada e profundamente imbricada 

com a realidade social, GR apresenta o conceito de redução sociológica como um 

método de análise de concepções e de fatos sociais. 

 
1) redução como método de assimilação crítica da produção sociológica 
estrangeira [...] 2) redução como atitude parentética, isto é, como 
adestramento cultural do indivíduo, que o habilita a transcender, no limite do 
possível, os condicionamentos circunstanciais que conspiram contra a sua 
expressão livre e autônoma [...] 3) redução como superação da sociologia 
nos termos institucionais e universitários em que se encontra (RAMOS, 
1996 apud BARIANI, 2011, p. 147). 
 

 

A redução sociológica é entendida então como uma “atitude parentética”, não-

espontânea, que coloca entre parênteses os fenômenos e recusa a aceitação 

imediata de percepções externas e impõe filtros ao pensar. A redução tinha como 

suposto a “universalidade dos enunciados gerais da ciência”, todavia, propalava o 

“caráter subsidiário da produção científica estrangeira”, bem como o 

comprometimento do sociólogo com a realidade em questão e no que diz respeito à 

fase cultural na qual a sociedade se encontra (RAMOS, 1996 apud BARIANI, 2006). 

Assim, como aponta Bariani (2011), o projeto de uma sociologia nacional 

apresentava interessantes mudanças na sociedade brasileira, notava o nascimento 

e qualificação do povo como sujeito político das transformações e identificava neste 

mesmo povo a tentativa de construção de um saber sociológico engajado com as 

questões inerentes aos problemas brasileiros, combatendo  

 
as especulações estéreis e a afetação teórica que pautavam (e pautam 
ainda) o comportamento de certa intelectualidade descompromissada da 



 

40 

 

vida brasileira e de suas questões candentes, alinhada aos padrões e 
valores adquiridos dos centros acadêmicos europeus e norte-americanos 
como forma de afirmação e conquista de prestígio por contágio com o saber 
dominante. Não nos referimos aqui a um „simples‟ resíduo elitista ou forma 
alienada de apreensão de idéias, o que estava em jogo eram as reais 
estratégias de legitimação ideológica por meio de ideias aparentemente 
„fora do lugar‟, todavia, funcionalmente inseridas para dar conta de 
interesses localizados – estes sim profundamente enraizados na sociedade 
brasileira (BARIANI, 2011, p. 296). 
 

 Lembra Nery (2013) que o entrelaçamento entre sociologia e desenvolvimento 

proposto por GR não se limita ao desenvolvimento do país. Existe uma profunda 

preocupação com a liberdade e a autonomia dos indivíduos, liberdade esta que, de 

alguma forma, o desenvolvimento poderia oportunizar, por meio do processo de 

autonomização do país e a integração econômica dos indivíduos na estrutura 

regional. 

Para Bariani (2011), GR foi quem melhor encarnou a voracidade pelo original, 

a busca frenética pelo enraizamento social (nacional) da sociologia. 

 

2.2.3 O HOMEM PARENTÉTICO 

 Para GR era significativo o fato de as organizações terem assumido papéis 

fundamentais e sem precedentes no curso da história da humanidade e no processo 

de socialização dos indivíduos. Assim, a organização e seus efeitos deveriam ser 

tomados como ângulos para a análise de certos aspectos da vida humana. 

 
Neste sentido, adquirir consciência crítica, em nível coletivo, do fenômeno 
e da natureza organizacional, permitiria, aos olhos de nosso autor [GR], o 
ingresso da humanidade em uma nova fase de seu processo de 
estruturação da vida humana associada, ao mesmo tempo em que traria, 
para as esferas da consciência e da conduta humana, reflexos 
significativos, pois a urgente necessidade que os homens tinham de 
posicionarem-se de modo lúcido e ativo frente às organizações 
acrescentaria às suas consciências uma qualidade que ainda lhes era 
ausente, ou pelo menos não dominantemente: a atitude parentética 
(AZEVÊDO, 2006, p. 232). 

  

 Assim, Ramos (1972) apud Azevêdo (2006) define atitude parentética como a 

“capacidade psicológica do indivíduo de separar-se de suas circunstâncias internas 

e externas”, isto é, de pôr entre parênteses o eu e o mundo e a vivência do eu como 

tal. Desta forma, o homem adquiriria consciência crítica de si e das circunstâncias, 

sendo fundamental no processo de emancipação humana. 
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 O homem parentético, assim, coloca a razão e a liberdade no centro da sua 

articulação com o mundo, existindo de forma superior como humanidade. 

 Para Azevêdo e Albernaz (2006), a crítica de GR à modernidade parte da 

confusão que essa própria modernidade promoveu entre personalidade e 

individualidade. 

[...] [A] atitude parentética colocava a razão e a liberdade no centro da 
articulação do homem com mundo, não exatamente em termos metafísicos 
ou conceituais, mas, antes, como uma questão concreta, de práxis, uma vez 
que implicava a “descoberta e instauração de novas formas de 
organização”, dando ensejo, de acordo com o pensamento do autor, a 
“possibilidades de existência humana superior” (AZEVÊDO e ALBERNAZ, 
2006, p. 7). 

  

Para GR, se fazia necessária a elaboração de uma abordagem antropológica, 

cujas principais finalidades fossem: a) servir como parâmetro avaliatório dos 

desenhos de sistemas sociais e das organizações operantes no conjunto da 

tessitura social e, b) contribuir para que novos sistemas sociais e  organizações 

pudessem criados e instituídos (RAMOS, 1971 apud AZEVÊDO e ALBERNAZ, 

2006, p. 7). O homem parentético denunciaria as deficiências da estrutura social 

arquitetada pelas sociedades industriais modernas. 

 
Se uma pessoa permite que a organização se torne a referência primordial 
de sua existência, perde o contato com sua verdadeira individualidade e, em 
vez disso, adapta-se a uma realidade fabricada. Os sistemas planejados, 
como as organizações formais, têm metas que, só acidental e 
secundariamente, consideram a atualização pessoal. Verdadeiros 
atualizadores são agentes capazes de se manobrar, no mundo 
organizacionalmente planejado, de modo a servirem aos objetivos desse 
mundo com reservas e restrições mentais, sempre deixando algum espaço 
para a satisfação do seu projeto especial de vida. Há, portanto, uma tensão 
contínua entre os sistemas organizacionais planejados e os atualizadores, e 
afirmar que o indivíduo deve se esforçar para eliminar essa tensão, 
chegando assim a uma condição de equilíbrio orgânico com a empresa [...] 
corresponde a recomendar a deformação da pessoa humana. Somente um 
ser deformado pode encontrar em sistemas planejados o meio adequado à 
própria atualização (RAMOS, 1989, p. 112). 

 
Para Azevêdo e Albernaz (2006, p. 16), “a afirmação do self, a liberdade, a 

auto-realização e o exercício da racionalidade noética se apresentavam como as 

principais características do homem parentético”. 

A preocupação para GR agora se dá no questionamento sobre como a 

sociologia e a ciência social em geral estariam contribuindo para destacar o homem 

enquanto um ser autônomo. 
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2.2.4 UMA “NOVA” TEORIA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

 Rever as ciências sociais e pensar uma nova planificação social centrada no 

homem eram, então, os projetos de GR. 

 

A partir da década de 1970, advém como questões centrais para o autor a 
crítica da centralidade social do mercado como instituição estruturante da 
sociabilidade em geral e destituída de controles políticos, tendo na razão 
organizacional a sua legitimação funcional. Tais preocupações refletem-se 
em alguns artigos (cf. RAMOS, 1982, 1984), mas sua peça principal é seu 
último livro, escrito nos EUA e – custosamente – publicado no Canadá e no 
Brasil. Em busca da superação da ciência social contemporânea, A nova 
ciência das organizações – livro esboçado desde 1973 e só publicado em 
1981 – liga-se à agenda de pesquisas norte-americana do período 
(BARIANI, 2011, p. 273). 

 
GR chamou atenção para o fato de a ciência social em voga ter acolhido uma 

“concepção de homem demasiadamente rasteira” e pela sua incapacidade de 

auxiliar os homens nos seus projetos pessoais de autorrealização e, assim, de 

autonomia e emancipação. 

Como aponta Azevêdo (2006), quando GR tratou do homem parentético, 

identificou na expansão maciça das organizações formais, principalmente daquelas 

de caráter econômico, uma exigência por uma padronização unidimensionalizadora 

do comportamento dos indivíduos na sociedade, enxergando a necessidade de que 

se impusessem limites a essa expansão. 

 

[...] a lógica da racionalidade instrumental, que amplia o controle da 
natureza, ou seja, o desenvolvimento das forças produtoras, se tornou a 
lógica da vida humana em geral. Mesmo a subjetividade privada do 
individuo caiu prisioneira da racionalidade instrumental. O desenvolvimento 
capitalista impõe limites à livre e genuína comunicação entre os seres 
humanos (RAMOS, 1989, p. 12-13). 

 

Bariani (2011, p. 274) distingue as racionalidades formal (ou instrumental) e 

substantiva:  

 
A razão formal ou instrumental seria aquela baseada no “cálculo utilitário de 
conseqüências”, na relação exclusiva entre meios e fins, caudatária da 
imposição funcional do mercado; a substantiva ou de valores resgataria a 
“razão como categoria ética” (Escola de Frankfurt), independe de cálculos 
utilitários e expectativas de êxito (Weber), e revelaria percepções 
inteligentes das inter-relações de acontecimentos numa situação 
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determinada (Mannheim), propiciando a existência da boa sociedade (Eric 
Voegelin). 

 
 
GR afirma que a teoria corrente da organização admite como legítima a 

ilimitada invasão do mercado na vida humana, não sendo capaz de oferecer 

diretrizes para a criação de espaços sociais em que os indivíduos possam de fato 

fomentar relações interpessoais efetivas. Em contrapartida, a racionalidade 

substantiva sustenta que o lugar adequado à razão é a psique humana. “Nessa 

conformidade, a psique humana deve ser considerada o ponto de referência para a 

ordenação da vida social, tanto quanto para a conceituação da ciência social em 

geral, da qual o estudo sistemático da organização constitui domínio particular”. 

(RAMOS, 1989, p. 23) Assim, toda teoria da organização existente pressupõe uma 

ciência social de mesma natureza epistemológica. 

Portanto, a teoria da organização deve ser reformulada sobre novos 

fundamentos epistemológicos. Para isso, Ramos (1989, p. 136) oferece um conjunto 

de 5 diretrizes necessárias à essa reformulação: 

I. "o homem tem diferentes tipos de necessidades, cuja satisfação requer 

múltiplos tipos de cenários sociais"; 

II. "o sistema de mercado só atende a limitadas necessidades humanas e 

determina um tipo particular de cenário social em que se espera do indivíduo um 

desempenho consistente com regras de comunicação operacional ou critérios 

intencionais e instrumentais, agindo como um ser trabalhador"; 

III. "diferentes categorias de tempo e espaço vital correspondem a diferentes 

cenários organizacionais"; 

IV.  "diferentes sistemas cognitivos pertencem a diferentes cenários 

organizacionais"; 

V. "diferentes cenários sociais requerem enclaves distintos no contexto geral 

da tessitura da sociedade, havendo, contudo, vínculos que os tornam inter-

relacionados". 

GR apresenta, então, um modelo multidimensional para a análise e a 

formulação dos sistemas sociais, no qual o mercado é considerado um enclave 

social, legítimo e necessário, mas limitado e regulado. Assim, entende que a 
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sociedade é constituída de uma variedade de enclaves e que deve possuir um 

governo social capaz de fomentar as transações entre os mesmos. 

 Esse modelo é denominado “paradigma paraeconômico”, cujas categorias 

devem ser consideradas elaborações heurísticas, não se esperando nenhuma 

situação existente na vida real que coincida com esses tipos ideais, pois os sistemas 

sociais existentes são mistos. 

 
Figura 2: O paradigma paraeconômico 
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Fonte: Ramos (1989) 

 

A delimitação dos enclaves (sistemas) sociais na sociedade dar-se-ia pela 

combinação de duas dimensões: a orientação individual x comunitária e a prescrição 

x ausência de normas. Além de contemplar espaços livres de prescrições impostas 

para a auto-realização humana, o paradigma contempla tanto ambientes pequenos, 

exclusivos, quanto ambientes comunitários, de tamanhos regulares. Em tais 

ambientes, é esperado que os indivíduos possam ter ação adequada às suas 

necessidades de realização pessoal, ao invés de comportarem-se adequadamente 

de forma a corresponder às expectativas da realidade condicionada pelos padrões 

do mercado. Azevêdo (2006, p 277-278), explica cada uma das categorias do 

paradigma: 

 
Todas as categorias do paradigma receberam de Guerreiro Ramos o 
caráter de tipo-ideais. Assim, a anomia é concebida como uma situação 
estanque, onde ocorre o desaparecimento da vida pessoal e social. 
Indivíduos anômicos, na realidade, são desprovidos de normas e de raízes, 
não possuindo compromissos com normas operacionais, o que quer dizer 
que são incapazes de compatibilizar as suas vidas com um projeto pessoal. 
A categoria motim (ou turba), por seu turno, refere-se a uma coletividade 
desprovida de normas, cujos membros possuem pouca, ou nenhuma, noção 
de ordem social. A economia é entendida como uma forma organizacional 
ordenada e que é estabelecida para a produção de bens e/ou para a 
prestação de serviços; refere-se à organização típica da sociedade centrada 
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no mercado, ou seja, a organização formal de caráter econômico. As 
características mais comuns desse tipo de organização são a 
especialização de papéis e tarefas, a predominância de normas autônomas, 
racionais e impessoais e a orientação geral para a realização racional e 
eficiente de objetivos específicos. Representa a fenonomia um sistema 
social constituído por uma pequena agremiação, inclusive podendo ser 
individual, onde a opção pessoal é máxima e as prescrições operacionais 
formais mínimas; caracteriza-se pela automotivação, pela consciência social 
ligada à preocupação do indivíduo com a sua idiossincrasia e pela liberação 
de criatividade. Nela, os critérios econômicos se fazem presentes apenas 
de forma incidental. A categoria designada de isolado acolhe aquele 
indivíduo que acredita que o mundo social é inteiramente incontrolável e 
sem remédio. A sua sobrevivência, portanto, requer um lugar no qual ele, de 
maneira consciente, viva segundo suas próprias crenças. A isonomia é um 
contexto onde, tipicamente, todos os indivíduos membros são iguais e as 
prescrições mínimas, estabelecidas por consenso. Além disso, na isonomia 
as pessoas estão sempre dispostas a terem relações interpessoais 
primárias. 

 

Como aponta Faria (2009), a paraeconomia de GR é um paradigma 

multicentro de alocação de recursos, que proporciona a estrutura de uma teoria 

política substantiva de alocação e de relacionamentos entre os enclaves sociais, 

necessários à estimulação qualitativa da vida social. Tal paradigma pretende 

fornecer um arcabouço sistemático para o desenvolvimento de um impulso 

multidimensional e delimitativo em relação ao processo de formulação da política, 

partindo de três pressupostos: 

I. "o mercado deve ser politicamente regulado e delimitado, como um enclave 

entre outros enclaves que constituem o conjunto da tessitura social"; 

II. "a natureza do homem atualiza-se através de várias atividades", entre as 

quais, a de detentor de emprego; 

III. "o desenvolvimento de adequadas organizações e instituições, em geral, é 

avaliado do ponto de vista de sua contribuição direta ou indireta para o 

fortalecimento do senso de comunidade do indivíduo" (RAMOS, 1989, p.184-185). 

De acordo com Nery (2013), havia uma preocupação em GR de buscar uma 

ciência da administração que não seja baseada em sistemas cognitivos das 

organizações existentes, levando em consideração tanto requisitos substantivos 

como funcionais, em busca da existência substantiva dos indivíduos. 

 

2.3 A CONTRIBUIÇÃO DE GUERREIRO RAMOS PARA O CAMPO E A 

FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 
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 Segundo Pizza Junior (2010, p. 202), “toda a trajetória de vida do cientista 

social Alberto Guerreiro Ramos foi sublinhada pela presença da Administração”. Sua 

atuação como técnico em administração no DASP foi fonte de inspiração e material 

de pesquisa para os seus trabalhos, nos quais indicava a associação entre 

Administração e Ciências Sociais. GR identifica o fato administrativo como fato 

social. “Dizia ele que ciência nenhuma, técnica nenhuma, instrumento nenhum, 

poderia definir uma realidade como “errada” sem compreendê-la, e a Administração 

e seus recursos de intervenção não poderiam ser tomados como exceção” (PIZZA 

JUNIOR, 2010, p. 202). 

 GR entende que tão importante quanto a aprendizagem de conteúdos 

peculiares à Administração é a compreensão de que a visão social, do geral para o 

particular, deve fundamentar a atuação do profissional de Administração. 

Segundo Bariani (2010), foi por meio de uma leitura perspicaz de Weber, que 

GR despertou teoricamente para a teoria da organização, o estudo da burocracia e 

da administração e as considerações sobre o histórico da organização racional do 

trabalho convergem para o ponto crucial da obra: a análise da AP. Para GR, não se 

tratava de um assunto simplesmente técnico, mas sim o resultado de um 

amadurecimento histórico-social. 

 
Na administração pública, a racionalização é, antes, uma fase da evolução 
do Estado que uma tecnologia propriamente dita. Ela surge, sob a forma do 
que Max Weber chamou burocracia, naqueles tipos de Estado em que, sob 
influência do constitucionalismo, se afirma o predomínio da função pública 
sobre a feudalidade e a soberania territorial, ou seja, do interesse universal 
sobre o interesse particular (RAMOS, 1950 apud BARIANI, 2010, p. 22). 
 

 

Para GR, esse processo histórico progrediria de acordo com os tipos ideais 

apresentados pela teoria weberiana, na qual os tipos de dominação sucedem-se um 

tanto quanto progressivamente. Para tal, a organização racional-legal haveria de 

minar as características patrimonialistas de determinada sociedade. Bariani (2010) 

explica que GR reconhece que a universalização do capitalismo impõe um caráter 

relativamente inexorável ao processo, embora de modo lento e tensamente 

articulado com a ordem anterior. 
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[...] a administração pública racional está em emergência, em toda parte. 
Ela se vai instalando nos Estados modernos através de uma lenta 
superação do patrimonialismo. É o que explica a coexistência de elementos 
burocráticos com elementos patrimoniais dentro de uma mesma sociedade 
(RAMOS, 1950 apud BARIANI, 2010, p. 22). 

 

Entendido pela dimensão histórica dessa transformação, o avanço desse tipo 

de organização dependeria de uma análise social que identificasse e tornasse 

possível a superação de resistências à mudança. 

 

A racionalização assume algumas peculiaridades na esfera da 
administração pública. Aí ela é uma questão eminentemente sociológica, 
antes de ser de qualquer outra natureza. 
A racionalização na esfera da administração pública não se converte 
em mera aplicação do saber técnico na organização de atividades. É, 
principalmente, um processo de transformação do aparato estatal, que se 
opera a custa da diminuição (e até anulação) da eficácia da tradição, ou 
melhor, que implica a substituição de „folkways‟ por „technicways‟ (RAMOS, 
1950 apud BARIANI, 2010, p. 22-23, grifo nosso). 

 

Para Ramos (1950) apud Bariani (2010), a racionalização da administração 

pública no Brasil defronta-se com sérios obstáculos, principalmente aqueles 

provenientes de sua formação histórica. GR acreditava que a estrutura social e 

política do país ainda não apresentava condições capazes de tornar plenamente 

efetivo, em nossa administração pública, um sistema racionalizado, já que havia 

ainda uma tradição de patrimonialismo que permeava o Estado brasileiro. “Registra-

se, pois, dentro de nossa administração pública, um verdadeiro conflito cultural” 

(RAMOS, 1950 apud BARIANI, 2010, p. 23). 

Segundo Capelari et al (2014), GR, ao apresentar o conceito do reducionismo 

sociológico, defendeu que a construção sociológica de teorias, e nesse caso de um 

campo para a administração pública, é mais bem realizada quando se atém à 

realidade local. Mesmo compreendendo que a importação de teorias alheias a essas 

realidades seja algo recorrente e, portanto, não descarta essa possibilidade, o 

mesmo compreende que as teorias dos países subdesenvolvidos não podem ser 

consideradas teorias atrasadas já que se orientam no sentido do contexto histórico-

social na qual estão integradas. Assim, deve-se buscar o saber engajado, uma 

postura que valorize a ação, que posicione o pesquisador em convergência com a 

participação ativa no processo societário e que traga maior compreensão da 

sociedade em que estão inseridos estes pesquisadores. Para tal, há de se 
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desenvolver conhecimentos e saberes locais introduzidos nas práticas 

administrativas das organizações públicas com intenção de aprimoramento dessas 

práticas e construção de preceitos que se encaixem plenamente em suas próprias 

realidades. 

A sociologia proposta e praticada por Guerreiro Ramos pressupunha um 
saber sobre a sociedade brasileira que teria fins eminentemente práticos. 
Para ele, o campo da administração ganha densidade exatamente por ser 
uma ciência social aplicada. No pensamento de Guerreiro, política e 
administração são os principais campos de ação e é por isso que ele se 
debruçou sobre elas. Ou melhor, para Guerreiro, administração é política e, 
portanto, oferece múltiplos caminhos para o exercício da "sociologia em ato" 
(OLIVEIRA, 1997, p. 13). 

 

Assim, entende-se que o modelo parentético apresentado por GR “mostra-nos 

uma nova perspectiva de se pensar a administração pública nacional, em que a 

autorrealização, a procura pela interação social primária e as responsabilidades e 

satisfações sociais formem elementos basilares de um modelo responsivo de 

administração pública” (CAPELARI et al, 2014, p. 11). 

Para tal, como aponta Oliveira (1997), impõe-se a necessidade de um 

conhecimento profissional especializado, capaz de permitir a ação sobre o mundo, e 

a demanda de uma compreensão sobre crenças,valores e símbolos que guiam os 

homens trazem de volta a valorização dos intelectuais e ideólogos, principalmente 

daqueles que, como Guerreiro, procuraram produzir um saber que tivesse um 

compromisso com a sociedade ou, como dizia Guerreiro, que realizasse a 

"assimilação crítica das teorias importadas". 

 
A ligação de Guerreiro Ramos com a Administração foi uma constante em 
sua vida profissional e acadêmica. Administrador (na época com a 
designação de “Técnico de Administração”) do DASP, professor de 
Sociologia do curso de Administração da EBAP, professor do curso de 
Administração Pública da Universidade do Sul da Califórnia, é dele a 
proposta de reconhecimento da profissão de Técnico de Administração, 
quando do exercício de mandato de Deputado Federal. Cassado pelo 
regime militar em 13 de abril de 1964, o texto seguiu os trâmites 
parlamentares e transformou-se em lei, em 1965. Eleito patrono na turma de 
1967, enviou de Los Angeles uma Saudação aos Bacharéis em que dizia: 
“[...] Pertenço a um grupo de pessoas que, há mais de trinta anos, vem 
tentando expulsar o amadorismo do campo da administração pública. A 
EBAP é um dos resultados desse esforço” (PIZZA JUNIOR, 2010, p. 207). 

 

A contribuição de GR para o campo da AP no Brasil rompeu com a 

exclusividade do tecnicismo, que ao restringi-lo, empobrecia sua efetividade. GR 
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ajudou a ampliar a perspectiva crítica da AP e assim, fazer com que ela fosse 

considerada mais relevante. Não se deseja mais o sujeito que domina as técnicas e 

sabe aplicá-las, mas sim aquele que além do conhecimento cientifico também possui 

uma postura parentética. 

 

[...] a contribuição à gestão pública, porque não dizer à modernização da 
administração pública brasileira, por meio dos seus escritos na Revista de 
Serviços Públicos (RSP) do então Departamento de Administração do 
Serviço Público (DASP). Apesar de atuar como técnico de administração do 
DASP, o professor Guerreiro escreve artigos e faz resenhas de livros que 
mais tarde vieram a ser classificados na literatura internacional. Neste 
período o professor Guerreiro vai comentar e analisar textos de autores 
como: Durkheim, Hayke, Manheim, Weber, entre outros. 
Conseqüentemente, com os seus artigos na RSP, Guerreiro Ramos 
auxiliará a discussão da modernização da administração pública do país. 
Então estamos falando do inícios dos anos 1940 ao início dos anos 1950 
quando foi técnico de administração do DASP.

10 
 

GR, como deputado, também foi fundamental para avanços na 

institucionalização da figura do gestor público no Brasil. Como docente, foi figura que 

contribuiu para o início do ensino institucionalizado de Administração Pública no 

Brasil. 

 
Quando ele foi deputado federal antes do golpe civil-militar de 1964, o 
professor Guerreiro elaborou o projeto que regulamentava a profissão de 
administrador do Brasil. Portanto, entre outras intervenções no Congresso 
Nacional, essa sua participação da definição do profissional da 
administração foi útil não somente àqueles que atuariam na gestão pública 
como também àqueles que atuariam no setor privado da economia. 
Porém, um fato que antecede sua ação como parlamentar foi ele ter sido no 
Brasil um dos primeiros professores de sociologia aplicada aos estudos 
organizacionais. Esse fato se deu na EBAP da Fundação Getúlio Vargas. 
Vale lembrar que a EBAP, à época, não tinha o “E” de empresas, como 
passou a ser denominada a partir dos anos 1990 – Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas (EBAPE). Assim, o professor 
Guerreiro muito contribuiu para os primórdios do ensino da administração 
pública no Brasil, uma vez que a EBAP foi a primeira instituição do país a 
trabalhar com o tema

11
. 

 

GR passou/ainda passa por um período de ostracismo intelectual a partir de 

1964, partilhando o descrédito de que foi alvo todo tipo de produção intelectual 

                                                 
10

 Trecho do depoimento de Fernando Guilherme Tenório (professor titular na Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas) em Cavalcanti, Duzert e 
Marques (2014, p. 44). 
11

 Trecho do depoimento de Fernando Guilherme Tenório (professor titular na Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas) em Cavalcanti, Duzert e 
Marques (2014, p. 43-44). 
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associada ao chamado regime populista e a “derrota” na batalha acadêmica contra 

Florestan Fernandes e os “uspianos”12.  

 
Defrontavam-se duas sociologias: uma que se pretendia um saber 
socialmente difusor de autoconsciência e autodeterminação, visando o 
desenvolvimento e a autonomia nacional (Guerreiro Ramos), e outra que se 
queria universalizada (em método e procedimentos), zelava pelos padrões 
de excelência do trabalho científico e que não tomava tais resultados como 
imediatamente indicados para conduzir ações políticas (Florestan 
Fernandes). Opunham-se: o empenho na construção de um capitalismo 
autônomo e nacional (Guerreiro Ramos) e a ênfase na generalização e 
aprofundamento da ordem social competitiva como portadora das 
possibilidades e limites (próprios) das chances de modernidade (Florestan 
Fernandes) (BARIANI, 2011, p. 174-175). 

 

Maia (2012) aponta que este quadro de ostracismo começou a mudar a partir 

dos anos de 1990, quando numerosas teses (AZEVÊDO, 2006; BARIANI, 2008; 

MARTINS, 2008; entre outros) passaram a ser escritas sobre ele, visando uma 

reconversão de sua imagem intelectual no mundo acadêmico, mas que “ainda 

permanece a reputação de Guerreiro como uma espécie de outsider, figura gauche 

que surge como um desvio de rota no caminho da sociologia acadêmica e 

especializada” (MAIA, 2012, p. 265). 

 

Ainda hoje eu diria que a reputação de Guerreiro não é das melhores. Não 
podemos esquecer o fato de que Guerreiro Ramos comprou brigas com a 
principal escola de sociologia brasileira, a USP. Não podemos esquecer que 
a USP é o projeto vencedor da sociologia aqui no Brasil. Da USP vieram um 
presidente, o Fernando Henrique Cardoso, e a concretização da promessa 
marxista, a ascensão dos proletários ao poder quando Lula foi eleito 
presidente. Nesse contexto de projeto hegemônico de sociologia, não é 
estranho que o nome de Guerreiro Ramos tenha sido excluído do 
pensamento sociológico brasileiro, propositalmente excluído. Pode-se 
argumentar que o seu afastamento do Brasil, seu exílio, contribuiu bastante 
para esse esquecimento. Mas nunca é demais lembrar que Florestan 
Fernandes também foi exilado e, nem por isso, foi esquecido, e não o foi 
porque a USP não deixou que fosse. O fato de nós termos a USP como 
responsável promotora de projeto de sociologia científica no Brasil e 
Guerreiro Ramos tenha se filiado à outra corrente sociológica, à sociologia 
dita “sociologia dos ensaístas”, à sociologia institucionalmente vencida, 
universitariamente derrotada, isso é significativo. Desse duelo entre uma 
sociologia mais ensaísta e uma sociologia mais científica, o projeto 
vencedor foi o da USP. Isso teve implicações seriíssimas para o destino das 
idéias de Guerreiro Ramos por aqui. Eu acho que ainda hoje a sociologia 
brasileira não rende a Guerreiro Ramos os devidos méritos de que ele é 
merecedor. Não somente a ele, diga-se, mais também a diversos outros 

                                                 
12

 Para uma descrição mais completa sobre a disputa acadêmica entre Florestan Fernandes e 
Guerreiro Ramos consultar Martins (2008). 
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pensadores importantes, mas que, por questões diversas, não figuram no 
panteão dos livros obrigatórios.

13
 

 

Para Bariani (2011), a trajetória de GR é uma das contribuições no sentido de 

trazer à consciência os dilemas do nacionalismo e da sociologia no Brasil. Por meio 

de uma crítica às formas de organização e pensamento, buscou a redenção 

sociológica da sociedade e sociologia brasileiras e reinterpretar a realidade brasileira 

conforme um arsenal teórico engendrado pela experiência nacional (e nacionalista) e 

pela assimilação crítica das idéias estrangeiras, e utilizar-se desse conhecimento 

para intervir decisivamente nesta realidade, promovendo a autoconsciência nacional. 

“Uma sociologia da práxis que interpretaria seu entorno social trazendo à tona os 

problemas cruciais de sua existência e, nesse processo, refazendo-se como saber 

qualificado e autônomo, não submetido a determinações „exteriores‟. Tal sociologia 

de missão e salvação promoveria – para ele – a almejada redenção (sociológica) e 

nos poria nas mãos nosso próprio destino” (BARIANI, 2011, p. 300). 

  

                                                 
13

 Trecho do depoimento de Ariston Azevêdo (professor adjunto da Escola de Administração da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul) em Cavalcanti, Duzert e Marques (2014, p. 37-38). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
  

 Para que seja verificável, o conhecimento científico necessita identificar o seu 

método, aquilo que Santos (2003) apud Oliveira e Dalcol (2009, p. 2), identifica como 

sendo o “conjunto de etapas e processos a serem vencidos, ordenadamente, na 

investigação dos fatos ou na procura da verdade”. Já Gil (2008, p. 8) entende o 

método científico como “o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 

adotados para se atingir o conhecimento”. Por fim, Richardson (1999) apud Oliveira 

e Dalcol (2009, p. 2), afirma que “o método é o conjunto das atividades sistemáticas 

e racionais que permite, com segurança, alcançar o objetivo, que são os 

conhecimentos válidos e verdadeiros”. O método tem como fim traçar o caminho a 

ser seguido em qualquer pesquisa, o processo racional que orientará a chegada a 

um determinado fim, ou seja, um modo ordenado de proceder algo (OLIVEIRA e 

DALCOL, 2009). 

A presente pesquisa é de natureza quali-quantitativa, pois possui elementos 

tanto qualitativos, quanto quantitativos. Para Appolinário (2012, p. 61), a pesquisa 

qualitativa é aquela que normalmente “prevê a coleta de dados a partir de interações 

sociais do pesquisador com o fenômeno pesquisado”, já a pesquisa quantitativa 

“prevê a mensuração de variáveis predeterminadas, buscando verificar e explicar 

sua influência sobre outras variáveis”. A pesquisa utiliza o método da análise de 

conteúdo. 

Quanto ao tipo de pesquisa, esse estudo pode ser classificado como 

exploratório. Segundo Gil (2008, p. 27), esse tipo de estudo tem como principal 

finalidade “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores”, buscando proporcionar uma visão geral sobre de determinado fato. 

Pesquisas exploratórias irão objetivar uma maior aproximação com o problema, 

tornando-o mais explícito ou construindo conjecturas (OLIVEIRA e DACOL, 2009). 

Para que os objetivos desse trabalho pudessem ser alcançados foram 

realizados um levantamento bibliográfico da literatura relacionada ao objeto de 

estudo, uma entrevista exploratória semiestruturada com um especialista, um 

levantamento quantitativo e a análise de documentos pertinentes. Para Gil (2008), a 
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pesquisa bibliográfica permite que o pesquisador investigue uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que a que poderia fazer diretamente. Já a pesquisa 

documental segue uma lógica muito parecida com a bibliográfica, tendo de se 

observar, principalmente, a diferença entre os tipos de fonte: no primeiro caso, 

utiliza-se fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 

determinado assunto, já o segundo serão materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico. A entrevista é bastante adequada para a obtenção de 

informações sobre o que as pessoas sabem, esperam, pretendem fazer, fazem ou 

fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas 

precedentes (SELLTIZ et al, 1967 apud GIL, 2008). 

O levantamento bibliográfico e a entrevista realizada, num primeiro momento, 

buscaram apresentar a trajetória do ensino em Administração Pública no Brasil 

(objetivo específico a), o seu entendimento através de ciclos e a sua configuração 

atual. Num segundo momento foram apresentados conceitos fundamentais da teoria 

de Guerreiro Ramos e a sua contribuição para o estudo e fortalecimento da 

Administração Pública no país (objetivo específico b). 

Depois, num terceiro momento, foi realizado um levantamento quantitativo 

dos cursos do Campo de Públicas ativos no Brasil (objetivo específico c). 

No quarto momento da pesquisa foi realizado um processo de análise 

documental. Para tal, foram selecionados 11 cursos de graduação do Campo de 

Públicas que tiveram os seus Projetos Pedagógicos do Curso (PPCs) analisados de 

acordo com parâmetros estabelecidos num protocolo de análise de conteúdo. 

Segundo Appolinário (2012, p. 165), “a análise de conteúdo tem por finalidade 

básica a busca do significado de materiais textuais”, nesse caso os PPCs, e consiste 

na interpretação das categorias que emergem do material pesquisado.  

Os 11 cursos foram selecionados por conveniência de acordo com os ciclos 

do ensino de Administração Pública apresentados pela literatura no capítulo 2. Tais 

cursos foram escolhidos de acordo com as IES que os oferecem e sua relação direta 

no ensino de AP com cada um dos 4 ciclos. Em cada um dos PPCs foram 

levantados os elementos apresentados no protocolo de observação abaixo: 
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Quadro 5: Protocolo de observação dos PPCs 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

CURSO 

 

INSTITUIÇÃO GRAU MODALIDADE 

CICLO RELACIONADO 

 

ANO DE ORIGEM LOCALIZAÇÃO UNIDADE ACADÊMICA 

SOBRE O PPC 

1) O PPC faz menção direta a Guerreiro Ramos? Se sim, como? 

2) A bibliografia (básica e complementar) das disciplinas que formam o curso apresenta obras de 

Guerreiro Ramos como componente? Se sim, quais? 

3) Os objetivos (geral e específicos) do curso indicam a busca por uma formação crítica/parentética 

dos seus alunos? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Na figura 3 está detalhado o percurso metodológico do trabalho numa linha do 

tempo. 

 

Figura 3: Linha do tempo da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
  

•Definição do 
problema de 
pesquisa e 
objetivos;

•Revisão de 
literatura sobre o 
ensino de AP e a 
obra de GR;

•Entrevista 
exploratória sobre 
o Campo de 
Públicas;

•Levantamento dos 
cursos do Campo 
de Públicas.

Março à Julho/2014

•Definição do 
método;

•Seleção dos cursos;

•Coleta dos PPCs;

•Análise documental;

Agosto à 
Setembro/2014

•Levantamento dos 
resultados;

•Observação da fala 
de um especialista;

•Conclusão e 
resposta do 
problema do 
pesquisa.

Outubro à 
Novembro/2014
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

4.1 O PANORAMA ATUAL DO CAMPO DE PÚBLICAS NO BRASIL 

De acordo com o Sistema de Regulação do Ensino Superior e-MEC, do 

Ministério da Educação, existem 213 cursos pertencentes ao Campo de Públicas 

considerados ativos no Brasil (levantamento realizado em setembro de 2014). Tais 

cursos têm denominações bastante diversas como: Administração Pública (63), 

Gestão de Políticas Públicas (5), Gestão Pública (136), Gestão Pública e 

Desenvolvimento Regional (1), Gestão Pública e Marketing (1), Gestão Pública e 

Recursos Humanos (1), Gestão Pública Municipal (1), Gestão Pública para o 

Desenvolvimento Econômico e Social (1) e Políticas Públicas (4). 

 

Gráfico 1: Cursos de graduação do Campo de Públicas ativos no Brasil em 2014 de acordo 
com a denominação 

 

 

 

Fonte: e-MEC (2014) 

 

Dos 213 cursos levantados, 133 são classificados, em grau, como tecnólogos, 

76 como bacharelado e 4 são sequenciais.  

30%

2%
64%

2% 2%

Administração Pública

Gestão de Políticas 
Públicas

Gestão Pública

Políticas Públicas

Outros



 

56 

 

Gráfico 2: Cursos de graduação do Campo de Públicas ativos no Brasil em 2014 de acordo 
com o grau 

 

Fonte: e-MEC (2014) 

Em relação à modalidade em que são oferecidos, 144 cursos são presenciais 

(68%), já os outros 69, que correspondem a 32%, são cursos a distância. Quanto à 

gratuidade do ensino, 40% são oferecidos de maneira gratuita, já 60% dos cursos 

(127) são pagos. 

As cinco regiões do país possuem cursos ativos do Campo de Públicas. O Sul 

e o Sudeste somados possuem 54% desses cursos. A região norte é que menos 

possui cursos da área. 

 

Gráfico 3: Cursos de graduação do Campo de Públicas ativos no Brasil em 2014 por região do 
país 

 

Fonte: e-MEC (2014) 
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Este trabalho vai tratar apenas de cursos de grau bacharelado, já que as 

Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas no final de 2013 para o Campo de 

Públicas tem esse grau do ensino como escopo. Dado esse recorte, foram utilizados 

como objeto de análise documentos de instituições de ensino que oferecem cursos 

do Campo de Públicas nas modalidades presencial e a distância e também gratuitos 

ou não. 

Dos 76 cursos de bacharelado do Campo de Públicas ativos no Brasil, 63 são 

denominados Administração Pública, o que corresponde a 83%. 

 
Gráfico 4: Cursos de graduação (bacharelado) do Campo de Públicas ativos no Brasil em 2014 

 

 

Fonte: e-MEC (2014) 

 

 Quanto à modalidade em que são oferecidos, 50% dos cursos são 

desenvolvidos de forma presencial e outros 50% são a distância. Dos 76 de cursos 

de bacharelado do Campo de Públicas ativos no Brasil, 63, ou seja, 83% são 

gratuitos. 

 

4.2 A PRESENÇA DE GUERREIRO RAMOS NOS PPCs 

 Para o objetivo a que esse trabalho se presta, foram selecionados por 

conveniência 11 dos 76 cursos levantados. Como mencionado anteriormente, tais 

cursos foram escolhidos de acordo com as IES que os oferecem e sua relação direta 
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no ensino de AP com cada um dos 4 ciclos, sendo 2 do primeiro ciclo e 3 dos 

demais ciclos do ensino de Administração Pública no Brasil apresentados pela 

literatura e descritos na seção 2.1 deste trabalho. Foram observados os PPCs dos 

seguintes cursos:  

 
Quadro 6: Cursos do Campo de Públicas que tiveram os PPCs analisados 

1º CICLO 

IES Curso Modalidade Gratuidade 

Universidade de Brasília Gestão de Políticas Públicas Presencial Sim 

Fundação Getúlio Vargas Administração Presencial Não 

2º CICLO 

IES Curso Modalidade Gratuidade 

Universidade Federal do Paraná Gestão Pública Presencial Sim 

Universidade Federal de Santa 

Maria 
Administração Pública A distância Sim 

Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro 
Administração Pública Presencial Sim 

3º CICLO 

IES Curso Modalidade Gratuidade 

Universidade Estadual Paulista Administração Pública Presencial Sim 

Fundação João Pinheiro Administração Pública Presencial Sim 

Universidade Federal de Juiz de 

Fora 
Administração Pública A distância Sim 

4º CICLO 

IES Curso Modalidade Gratuidade 

Universidade Federal Fluminense Administração Pública Presencial Sim 

Universidade Federal de Mato 

Grosso 
Administração Pública A distância Sim 

Universidade do Estado de Santa 

Catarina 
Administração Pública Presencial Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Cada um dos PPCs foi observado de acordo com o protocolo de observação 

apresentado no capítulo 3 (procedimentos metodológicos). 

Na pergunta “O PPC faz menção direta a Guerreiro Ramos? Se sim, como?”, 

5, dos 11 cursos, apresentaram uma resposta positiva, ou seja, 45% dos PPCs 

observados citam, de alguma forma, GR. Dos 5 casos observados, em 4 GR 

aparece como item de bibliografia de disciplinas do curso. Em apenas 1 desses 
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casos GR aparece como objeto de estudo: no curso de Administração Pública da 

Universidade Federal Fluminense, a ementa da disciplina Fundamentos da 

Administração Pública tem GR como tema da sua unidade 3, com os tópicos a) 

Introdução ao pensamento de Guerreiro Ramos, b) Teoria da Delimitação dos 

Sistemas Sociais e c) Paraeconomia e racionalidade substantiva. 

Na pergunta “A bibliografia (básica e complementar) das disciplinas que 

formam o curso apresenta obras de Guerreiro Ramos como componente? Se sim, 

quais?” apenas 4 PPCs tiveram resposta positiva. As obras citadas são: “A Nova 

ciência das organizações: uma reconceituação da riqueza das nações” e 

“Administração e Contexto Brasileiro”. A primeira aparece em dois cursos como 

bibliografia complementar numa disciplina chamada “Organização, Processos e 

Tomada de Decisão” e em um dos cursos como bibliografia básica na disciplina “Co-

Produção dos Serviços Públicos”. 

Em relação à pergunta “Os objetivos (geral e específicos) do curso indicam a 

busca por uma formação crítica/parentética dos seus alunos?” 9, dos 11 cursos, 

apresentaram um resposta positiva. Alguns exemplos: 

 

Compreender o contexto sociopolítico em que atua, [...] ter capacidade 
analítica e crítica, [...] valorizar o ser humano como elemento criador e 
detentor de conhecimentos, dando à educação um papel mais relevante 
(FGV, 2011, p. 6) 
 
Propiciar ao aluno o desenvolvimento de habilidades, competências e 
atitudes que consolidem a capacidade crítica e reflexiva para a formação 
de um profissional empreendedor e gerenciador de soluções para os 
problemas das organizações públicas com condições de compreender a 
complexidade e as contradições que delineiam a dinâmica organizacional 
do setor público e da sociedade na implementação de sistemas de gestão. 
[...] Expressar de forma crítica a consciência técnico-profissional. O 
profissional graduado em Administração Pública detém competência 
profissional, visão holística e global da realidade, postura crítica, 
criativa, empreendedora e capacidade, humana e técnica [...] (UFRRJ, 
2010, p. 27, grifo nosso). 
 
O objetivo de caráter mais geral do curso de Administração Pública da 
FCLAr/UNESP é o de formar bacharéis aptos a compreenderem a 
realidade social na qual estarão inseridos – com o aporte de 
instrumentais teóricos e metodológicos adequados – e a atuarem 
profissionalmente junto ao complexo e variado campo institucional 
brasileiro, com destaque para as organizações, estatais ou não, que 
exercem funções públicas. [...] podem ser enumerados os seguintes 
objetivos associados: [...] h) semear, no egresso, uma postura de 
pensamento independente e crítico, criando a capacidade para dirigir 
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mediante persuasão, consenso e integridade, para assumir uma posição 
ativa contra a corrupção. (UNESP, 2008, p. 8-9, grifo nosso). 
 
[...] despertar no profissional em formação o senso crítico e a 
sensibilidade social, para que ele defenda e promova os valores 
republicanos, o interesse público e a cidadania (UFF, 2012, p. 5, grifo 
nosso). 
 
 
Viabilizar a conscientização do aluno para agir dentro de princípios éticos, 
morais, legais e cívicos, promovendo o ser humano como força de trabalho 
e capital intelectual. [...] [Espera-se que o egresso apresente] competência 
para refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção de 
serviços públicos, compreendendo sua posição e função na estrutura 
produtiva sob seu controle e gerenciamento (UFMT,2009, p. 20 e 23). 
 
 

Nos trechos apresentados, retirados dos PPCs dos cursos oferecidos pela 

FGV, UFRRJ, UNESP, UFF e UFMT, respectivamente, é possível notar 

similaridades com o conceito de postura parentética defendido por GR e 

apresentado na seção 2.2.3 deste trabalho. 
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5 CONCLUSÃO  

  

O ensino de AP no país, como percebido através do levantamento 

bibliográfico e a da entrevista realizada, tem se caracterizado por ciclos baseados, 

principalmente, na conjuntura do Estado Nacional. Coelho (2006), em sua tese, 

esboçou um quarto ciclo para o ensino na área no Brasil, fato que vem se 

confirmando com a formação do Campo de Públicas. Tal empreendimento vem 

ganhando força na última década e calcando grandes ganhos para a área. A 

instituição de DCNs próprias para o ensino de AP, talvez o maior desses ganhos até 

agora, vem abrindo portas para a reestruturação dos cursos que formam o campo e, 

assim, a possibilidade de criação e fortalecimento de uma identidade própria, cada 

vez mais distante da ideia de AP como subárea da Administração Geral. 

Nesse ponto, GR, através da sua produção acadêmica, é um elemento que 

pode ser decisivo. Sua percepção da necessidade de uma sociologia realmente 

brasileira e seus estudos sobre administração pública podem agregar valor não 

apenas para o processo de reestruturação dos cursos, mas também apontar 

direções para a formação de um gestor público mais engajado na realidade tanto 

técnica, quanto política que a administração pública brasileira necessita. Tendo tido 

contato com a Teoria da Delimitação dos Sistemas Sociais e o Paradigma 

Paraeconômico, o egresso desse curso poderá ter desenvolvido uma postura muito 

mais coerente com o ethos republicano e democrático que dele se espera. 

GR, dos 4 pontos que compõe a formação multi e interdisciplinar esperada 

pelo Campo de Públicas, trata, talvez menos do Direito, mas de forma bastante 

autêntica da construção e, acima de tudo, da aplicação de uma Ciência Social, uma  

Ciência Administrativa e uma Ciência Econômica voltadas, principalmente, para a 

realidade em que estão inseridas. A aplicação direta de modelos importados, a 

exclusão do fator homem e a centralidade no mercado não vão ser capazes de 

refletir a realidade social, exigindo do gestor público, no caso, uma percepção muito 

mais crítica e ampla de todo o contexto que o cerca.  

Em seu artigo 3º, a DNC (MEC, 2014) deixa claro que  

 
O curso de graduação em Administração Pública deve propiciar formação 
humanista e crítica de profissionais e pesquisadores, tornando-os aptos a 
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atuar como políticos, como administradores ou gestores públicos na 
administração pública estatal e não estatal, nacionais e internacionais; como 
analistas e formuladores de políticas públicas.  
 

 

A DCN (MEC, 2014) ainda especifica que o curso deve possibilitar ao seu 

aluno “desenvolver consciência quanto às implicações éticas do exercício 

profissional, em especial a compreensão do ethos republicano e democrático, 

indispensável à sua atuação” (artigo 5º, inciso II) e “expressar-se de modo crítico e 

criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e socioculturais, 

desenvolvendo expressão e comunicação adequadas aos processos de negociação 

e às comunicações interinstitucionais” (artigo 5º, inciso V). Conhecer e entender os 

pensamentos e a obra de GR pode auxiliar na formação desse bacharel esperado. 

Com este trabalho, buscou-se compreender o quão presente GR está nos 

projetos pedagógicos dos cursos do Campo de Públicas. Assim, constatou-se que 

sua presença nos PPCs é bastante incipiente, mesmo a maioria deles apresentando 

objetivos que muito se assemelham com a sua proposição de postura parentética, 

por exemplo. Fato curioso é que a própria instituição que o abrigou durante grande 

parte da sua carreira como docente, a EBAPE, antes EBAP, da FGV, e que 

apresenta esforços de recuperação do seu legado, por exemplo, tendo realizado um 

seminário internacional14 com esse objetivo em outubro de 2014, não o apresenta 

como elemento estruturante, pelo menos não no seu projeto pedagógico, no seu 

curso de Administração. Nos casos em que é encontrado no PPC, salvo o caso da 

UFF que apresenta um tópico próprio de estudo, GR aparecerá na forma de 

bibliografia (básica e/ou complementar). 

Vale ressaltar que a observação dos PPCs pode, em alguns casos, não 

corresponder à realidade de fato dos cursos, já que a operacionalização de uma 

ementa, por exemplo, fica a cargo do professor responsável pela disciplina, que 

pode ministrá-la de diferentes formas, sendo possível a inclusão de tópicos de 

estudo sobre GR, nos casos em que não é previsto, ou ignorando tópicos 

possivelmente propostos pelo PPC.  

                                                 
14

 O ”Seminário Internacional Guerreiro Ramos: O legado de uma dupla cidadania acadêmica” foi 
realizado no dia 15/10/14 na Fundação Getúlio Vargas na cidade do Rio de Janeiro e contou com a 
presença de representantes da FGV, da University of Southern California, do Conselho Federal de 
Administração, ex-alunos de Alberto Guerreiro Ramos, entre outros. 
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Para Tenório (2014), três possíveis explicações para essa “negligência” de 

GR nos cursos passam pelo fato de sua obra ser claramente contrária ao 

mainstream norte-americano 

 
os cursos estavam sendo formados [...] e determinante da linguagem da 
matriz curricular dos cursos de administração era notadamente de origem 
no mercado e ele dizia: o mercado não é a sociedade, o mercado é parte da 
sociedade, é um enclave da sociedade e o que dominava no mainstream 
norte americano, à época, era uma leitura do liberalismo econômico, o 
neoliberalismo, aonde o importante era o mercado, Estado mínimo. Então, 
ele vem com um livro [A Nova Ciência das Organizações] que diz opa, para 
com isso, a sociedade não é mercado, a sociedade é outra coisa, é uma 
totalidade, o mercado é parte dessa totalidade (TENÓRIO, 2014). 
 

 

Outro ponto levantado é a profundidade da escrita de GR, que em alguns 

casos pode não ser tão acessível no quesito da sofisticação da linguagem 

empregada pelo autor. O “eurocentrismo” na literatura dos cursos também é o 

terceiro fator apresentado e que pode ajudar a explicar a ausência de GR nos 

cursos, um “brasileiro de Santo Amaro da Purificação”. 

Podem ser apontadas como principais limitações para a realização deste 

trabalho o tempo, que não permitiu a análise de uma amostra maior de PPCs e a 

dificuldade, em alguns casos, de encontrar tais documentos on-line, já que grande 

parte das IES não o divulgam nas páginas dos cursos na internet. 

Para uma reflexão ainda maior sobre o problema norteador dessa pesquisa, 

sugere-se como uma possível proposição futura uma busca mais aprofundada da 

percepção dos estudantes do Campo de Públicas sobre a pessoa e a importância de 

Alberto Guerreiro Ramos. 
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