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Um belo dia, os quase 40 alu-
nos do turno da manhã da pri-
meira Escola Técnica Regular
de Gestão Pública do país che-
garam à sala de aula e tiveram
uma surpresa: descobriram
que vivenciariam as dificulda-
des enfrentadas por portadores
de deficiência. Os olhos de al-
guns foram vendados, outros
sentaram-se em cadeiras de
rodas e foram orientados a se
locomover. A intenção era fa-
zer com que pensassem em so-
luções práticas para melhorar a
vida de pessoas com necessi-
dades especiais.

O curso é assim. “Queremos
formar a pessoa, o técnico em
administração pública que
compreenda aquilo que está fa-
zendo e escrevendo. A prática
orienta a teoria, e não o contrá-
rio”, explica o professor Daniel
de Lima, diretor da escola
inaugurada recentemente em
São Paulo, uma parceria do

Centro de Estudos e Pesquisas
de Administração Municipal
(Cepam) e a rede Paula Souza,
que administra atualmente
mais de 162 escolas técnicas
(Etecs) no estado.

A ideia de uma Etec em Ges-
tão Pública surgiu de uma ne-
cessidade. Havia, e ainda há,
uma escassez muito grande de
técnicos de nível médio espe-
cializados em administração
pública nos municípios paulis-
tas. “Muitas prefeituras têm
problemas porque não conse-
guem pegar verbas orçamentá-
rias por não serem capazes de
montar simples projetos, seja na
área de cultura, esportes ou em
qualquer outra”, explica Lima.

A diferença entre a Etec Ce-
pam e as outras escolas de ges-
tão é justamente o aspecto
técnico, com o foco na prática.
Na sala de aula, os alunos vi-
vem situações reais que ocor-
rem no setor público. Além
disso, assuntos considerados
“bichos de sete cabeças” —
como orçamento — são esmiu-

çados a fim de serem interpre-
tados pelos estudantes.

A linha pedagógica do curso
está em sintonia com o corpo
docente. Dos doze professores
contratados pela escola, nove já
passaram por órgãos públicos,
seja na secretaria da Cultura, do
Esporte, da Casa Civil, do Tra-
balho ou no ministério das Ci-
dades. “O que procuro fazer é
sensibilizar os alunos para a ne-
cessidade de uma condução
técnica do trabalho baseada em
dados, em informações e na le-
gislação. Também ensinamos
que é preciso cumprir o traba-
lho de forma íntegra”, explica o
professor Erik Macedo, mestre
em Ciência Política, que já tra-
balhou nas secretarias da Casa
Civil, de Gestão Pública e de Es-
portes do governo de São Paulo.

Empresa Júnior
Além do curso em Gestão, o di-
retor da Escola quer inaugurar,
já no segundo semestre deste
ano, uma Empresa Júnior ligada
à Etec Cepam. O objetivo é criar

um lugar onde alguns dos alu-
nos que se destacaram no curso
possam prestar consultoria,
com a orientação dos professo-
res, para empresas e para insti-
tuições públicas. “Queremos
que eles vivenciem de fato o
mercado de trabalho. É como se
fosse um estágio e a remunera-
ção virá dos contratos que eles
conseguirem fechar”, explica o
diretor da unidade.

A escola
O curso de Gestão tem duração
de um ano e meio e é feito para
pessoas que estejam, no míni-
mo, cursando o segundo ano
do Ensino Médio. Mas após a
conclusão do programa fica a
pergunta: com tanta escassez
de técnicos nos municípios
paulistas, a inserção no merca-
do será fácil? Daniel de Lima
está otimista. “Nossa expecta-
tiva é de mantermos o nível
“Paula Souza” das Etecs que é
empregar entre 70% a 80% dos
alunos em até um ano após o
término do curso”. ■
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Escola ensina solução prática para
Recém-inaugurada em São Paulo, a primeira Escola Técnica de Gestão Pública do Brasil pretende formar pessoas

“O governo precisa de
gente que opere a sua
própria burocracia de forma
técnica, para que as coisas
funcionem. Muitas vezes,
essa é a pessoa que vai dar
o primeiro atendimento
ao público, isso é vital”

Daniel de Lima
Diretor do
Etec Cepam
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problema público
Estudantes da Escola Técnica
de Gestão Pública aprendem a
lidar com situações cotidianas

de nível médio para suprir escassez dessa mão de obra
Fotos: Henrique Manreza

Divulgação

Reformar o Estado
brasileiro impõe desafios
O Estado brasileiro vem empreendendo uma reforma,
nos últimos 15 anos, em busca de um triplo desafio:
melhorar a qualidade dos serviços públicos, manter o
gasto público sob controle e tornar-se mais transpa-
rente para a sociedade. A intenção é reconquistar legi-
timidade perante a opinião pública. Diante desse ce-
nário, qual é o profissional necessário?

Durante muito tempo, a resposta a esta questão ten-
deu a ser uma só: a ênfase esteve sempre na forma de
contratação desses quadros, deixando em segundo plano
o debate sobre seu perfil. O ingresso no setor público por
meio de concursos era apontado como a via que assegu-
raria corpos profissionais permanentes no Estado.

Nesse aspecto, o Brasil avançou muito, especial-
mente a partir da Constituição de 1988, que colocou a
obrigatoriedade do concurso público como única for-
ma de ingresso. Cargos de livre nomeação continuam
existindo, mas seu uso, em vários governos, tem ten-
dido a combinar critérios técnicos a outros ligados a
redes sociais e identidade política. Os avanços do Bra-
sil são reconhecidos por pesquisadores e organismos
internacionais — a partir de um “índice de mérito”
desenvolvido pelo Banco Interamericano de Desenvol-
vimento, o Brasil lidera os rankings na América Latina.

No entanto, uma
análise mais detalha-
da do índice levou os
pesquisadores a dife-
renciar “mérito for-
mal” e “mérito subs-
tantivo”. Hoje se sabe
que o “índice de mé-
rito” apenas reflete o
mérito formal, pois
reúne condições li-
gadas à proteção do
funcionário contra
arbitrariedades de
governos. O índice
nada diz a respeito
das competências e
qualidade substanti-

va dos funcionários, de seu compromisso com a coisa pú-
blica, de seu ethos republicano — aspectos que deveriam
constituir um outro índice, o de “mérito substantivo”.

Aferir o mérito substantivo também é tarefa pendente
no Estado brasileiro; nossos concursos são ainda basea-
dos no conhecimento formal e, alegando o risco da sub-
jetividade, não avançam na verificação da adequação
real do candidato ao cargo. Avançamos no mérito for-
mal, somos reticentes — a atrasados — na discussão do
mérito substantivo. Atrasados porque esta experiência já
está em curso em muitos países, que vêm combinando
mérito com flexibilidade na gestão de pessoas no setor
público. Reticentes porque remetemos a questão ao in-
gresso, via concurso, de “X” marcados em uma folha; a
maioria das experiências de avaliação de desempenho
tende a ser mais formal do que substantiva — com raras e
boas exceções. A formação de quadros deve ser pensada
enfrentando estas questões. Preparar pessoas para pres-
tar concursos? Ou prepará-las para contribuir, ou lide-
rar, para o enfrentamento daquele triplo desafio?

Instituições de ensino superior têm o compromisso de
responder pela segunda via. Nosso desafio é ajudar a for-
mar pessoas dispostas a contribuir para a reconstrução
do Estado, a melhoria de desempenho das organizações
públicas, a abertura a parceiros privados e públicos não
estatais, a defesa firme da coisa pública. Entendemos ser
esta nossa tarefa, na Fundação Getulio Vargas: ensinar a
trabalhar num conjunto amplo de organizações e insti-
tuições em torno da defesa do interesse público. ■

REGINA PACHECO
Coordenadora do Mestrado
Profissional em Gestão e
Políticas Públicas da Fundação
Getulio Vargas (FGV)

País avançou muito
quando impôs a
obrigatoriedade do
concurso público
para ingressar no
funcionalismo, mas
ainda há muito a ser
feito para se conquistar
a legitimidade perante
a opinião pública

ALUNOS

Heterogeneidade na sala de aula reproduz vida real

Ana Carolina dos Santos (à direita na foto) tem
15 anos “recém-completos”, como ela gosta de
enfatizar. E, por sugestão da mãe, resolveu fazer
a prova - o chamado vestibulinho — para entrar
na Escola Técnica Regular de Gestão Pública.
Passou. No começo, penou quando foi apresentada
a pensadores como Maquiavel e Hobbes. “Não
entendia nada de política”, conta. Também ficou
intimidada com os alunos mais velhos — alguns

com mais de 50 anos que já são funcionários públicos
e estão fazendo o curso para se renovar. “Entrei na
Escola de Gestão porque a área é bem abrangente
e faltam pessoas qualificadas. Aqui, a gente pode
procurar qualificação para o mercado de trabalho”.
A jovem já tem procurado vagas para estágio.
Se pudesse escolher uma área, optaria pela
educação. “Gosto bastante de educação e já
estou procurando vagas para ver como é”, diz.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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