
                                                                       

 

CARTA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

 

Estudantes, coordenadores e professores de cursos de graduação em Administração Pública, 

Gestão Pública, Políticas Públicas, Gestão Social e Gestão de Políticas Públicas de 

universidades brasileiras, reunidos em Balneário Camboriú - SC, de 5 a 8 de agosto de 

2010, durante o IX ENEAP – Encontro Nacional dos Estudantes de Administração 

Pública
1
, organizado pela FENEAP – Federação Nacional dos Estudantes de Administração 

Pública, com apoio da UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina, manifestam-se 

nesta Carta de Balneário Camboriú em defesa do seguinte: 

 

1. Rápida definição, encaminhamento e aprovação das DCNs – Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos do Campo Multidisciplinar de Formação Acadêmica em 

Administração Pública, Gestão Pública, Políticas Públicas, Gestão Social e Gestão de 

Políticas Públicas, com fundamento na segunda minuta resultante da Audiência Pública 

realizada em Brasília no dia 5 de abril de 2010. Evento no qual participaram representantes 

de numerosos cursos de instituições de ensino superior (IES) brasileiras, vários deles tendo 

se reunido previamente, no mesmo dia, na Capital Federal, com o objetivo de organizarem-

se em um movimento permanente em defesa da qualidade do ensino, da pesquisa e da 

extensão neste campo do saber. Destaque-se da referida minuta os princípios que obtiveram 

consenso nesta Audiência Pública, na reunião prévia de coordenadores de curso e em lista 

de discussão movimentada posteriormente: 

- respeito à natureza intrinsecamente multidisciplinar e/ou interdisciplinar do campo; 

                                                           

1
  Neste ano o ENEAP envolveu – aproximadamente – 700 alunos dos cursos de graduação em Administração 

Pública da ESAG-UDESC, EG-FJP, FCL-UNESP e da EAESP-FGV, bem como dos cursos de graduação 

em Gestão de Políticas Públicas da EACH-USP, UNB e FCA-UNICAMP.  O Fórum de Coordenadores e 

Professores no âmbito do encontro – em sua IV edição – reuniu 12 professores de nove instituições de 

ensino superior, dos quais sete participaram da Audiência Pública em Brasília para a discussão das DCNs.  



                                                                       

 

- respeito à pluralidade e diversidade de propostas pedagógicas, oriundas de diferentes 

escolhas metodológicas e vocações regionais de cada IES; 

- formação calcada no ethos republicano e democrático e na busca de contribuir para a 

redução das desigualdades; e 

- flexibilidade do conteúdo das diretrizes, a fim de permitir às IES a adaptabilidade 

necessária, sem abrir mão de suas tradições formativas. 

 

2. Sem prejuízo da rapidez na tramitação – reivindicação prioritária desta Carta – 

considerar no texto das DCNs as sugestões de aperfeiçoamento textual (estrutura e 

correção) que circularam na lista de discussão organizada e mantida pelos professores e 

pesquisadores presentes à Audiência Pública de 5 de abril (com participação de funcionário 

representante do Conselho Nacional de Educação, para que chegasse aos conselheiros). 

Considerar e ponderar também as sugestões encaminhadas por ofício por alguns 

interessados. As sugestões dirigidas a temas sem consenso (pouco numerosos) devem ser 

solucionadas na linha da flexibilidade.  

 

3. Tendo em vista que as atuais denominações dos cursos do campo surgiram e se 

consolidaram no ambiente de liberdade de escolha criado na transição dos Currículos 

Mínimos para as atuais Diretrizes Curriculares e, inclusive, auxiliaram na configuração do 

próprio campo, na presente Carta defende-se o respeito a essas denominações, vendo-se 

com preocupação a proposição de um catálogo nacional de nomenclaturas de cursos 

superiores (referenciais) que além de não abarcar as denominações atualmente praticadas 

no campo – nem sequer prevê a nomenclatura Administração Pública, conflita com o 

princípio do respeito à diversidade que tem o apoio dos signatários desta carta, além de ser 

contraditório, de certa maneira, com a idéia de diretrizes curriculares (flexíveis), retornando 

aos tempos dos currículos mínimos (rígidos). 

 



                                                                       

 

 4. Para uma melhor compreensão do que se entende por Campo Multidisciplinar de 

Formação Acadêmica em Administração Pública, Gestão Pública, Políticas Públicas, 

Gestão Social e Gestão de Políticas Públicas e para que se entendam as razões que 

fundamentam a reivindicação de diretrizes para um campo e não para um curso (fugindo ao 

que tradicionalmente se pratica), explicita-se abaixo, diagramaticamente, a percepção que 

os signatários desta Carta têm da natureza necessariamente multidisciplinar e/ou 

interdisciplinar de seus cursos, tributários, em todos os casos, de contribuições de diversas 

áreas tradicionais de conhecimento.  

 

Pol. Públicas Gestão Pública

Gestão Social

locus multi ou interdisciplinar de ensino e pesquisa

Direito

Admin.C. Sociais

Economia

Campo do Saber

Profissional Tecnopolítico

Formação Acadêmica

 

 

Em linhas gerais, a figura ilustra, tentativamente, a conformação do campo do saber de 

“públicas” no Brasil, a partir da confluência – multi ou interdisciplinar – das áreas de 

conhecimento em Administração, Ciência Sociais, Direito e Economia, as quais, segundo 



                                                                       

 

Mezzomo Keinert (1998)2, sobressaíram no decorrer do século XX na aplicação de seu 

referencial teórico para a formação acadêmica e produção científica em administração 

pública no país.  Nas últimas décadas, o diálogo entre essas áreas de conhecimento gerou, 

nitidamente, um locus (na acepção de objeto de estudo, de formação acadêmica e de 

capacitação profissional) caracterizado pelo interesse público, repercutindo no surgimento 

de grupos de pesquisa em sub-campos3 como Políticas Públicas, Gestão Pública e Gestão 

Social, que, inclusive, originaram e sustentam programas de pós-graduação – nas grandes 

áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Multidisciplinar. Em nível de 

graduação, esse movimento ensejou nos últimos anos o (re)surgimento de bacharelados em 

Administração Pública, bem como a concepção de cursos – multi ou interdicisplinares – em 

Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas, Gestão Social e Políticas Públicas, cuja 

identidade coletiva é a formação acadêmica (e a profissiografia) tecnopolítica 4.  

 

5. Do tópico anterior depreende-se que a preocupação que move os signatários desta Carta 

é de natureza estritamente acadêmica e científica, pois visa adequar as DCNs – o mais 

rapidamente possível – para que possam orientar com acerto os processos formativos 

levados a efeito pelos cursos, colocando-os na direção da nova realidade político-

institucional de governos com maior competência técnica e de gestão, manejada nos moldes 

da democracia e do republicanismo tendentes à ampliação do protagonismo cidadão. Daí 

                                                           

2 MEZZOMO KEINERT, T. Do Aparelho Estatal ao Interesse Público: crise e mudança de paradigma na 

produção técnico-científica em administração pública no Brasil (1937-1997). Tese de Doutorado apresentada 

à Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. São Paulo, mimeo, 1998.   

3 Compreendido como uma segmentação do campo do saber estabelecido em função do objeto de estudo e de 

procedimentos metodológicos reconhecidos e amplamente utilizados.  

4 COELHO, F. S. Radiografia do Ensino de Graduação em Administração Pública no Brasil (1995-2006). In: 

Anais EnANPAD, Rio de Janeiro, 2008. 

 

 



                                                                       

 

decorre que nenhuma das áreas de conhecimento 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. Registre-se, a este propósito, que será fundamental, após a aprovação das 

novas DCNs para os cursos de “públicas”, que exista um ENADE específico para o campo. 

6. Por fim, esta Carta defende um debate republicano ao longo do processo de definição das 

DCN´s, com tramitação e deliberação transparentes, mantendo-se, assim, o espírito que 

marcou a participação e os debates ocorridos na (e após a) Audiência Pública de 5 de abril 

de 2010, em Brasília. Os signatários manifestam publicamente sua vontade política de que 

assim seja, bem como sua disposição de permanecerem articulados e mobilizados em 

defesa da formação de qualidade na área “pública” e dedicados aos esforços necessários 

para a existência no país (em todos os níveis da federação), de governos, poderes públicos e 

administrações públicas dotados de agentes e pessoal devidamente qualificado para a 

gestão competente e para relações governo-sociedade democráticas e republicanas, 

sensíveis aos problemas da sustentabilidade ambiental e social.  

 

(Aprovada pelo Fórum de Coordenadores e Professores do ENEAP, 06/08/2010 e apoiada 

pelo CONEAP – Congresso Nacional dos Estudantes de Administração Pública, 

07/08/2010).  

 

Instituições de Ensino Superiores representadas por coordenadores de curso e/ou 

professores no Fórum de Coordenadores e Professores do IX ENEAP: ESAG-UDESC, 

EAESP-FGV, EACH-USP, FCA-UNICAMP, FCL-UNESP, EG-FJP, UnB, UFABC e UFC 

(campus Cariri), UNIRIO, UFMG, UNISEPE.   

 



                                                                       

 

Delegações de estudantes representadas no CONEAP do IX ENEAP: ESAG-UDESC, 

EAESP-FGV, EACH-USP, UniRIO, UNISEPE, FCA-UNICAMP, FCL-UNESP, EG-FJP, 

UnB e UniDF.  

 


