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São profissionais do Campo de Públicas os egressos dos cursos abrangidos pela 

Resolução MEC/CNE/CES 01/2014, que “Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

[DCNs] do curso de graduação em Administração Pública, bacharelado”, “que 

compreendem o campo multidisciplinar de investigação e atuação profissional voltado 

ao Estado, ao Governo, à Administração Pública e Políticas Públicas, à Gestão Pública, 

à Gestão Social e à Gestão de Políticas Públicas” (Art. 1º.). 

 A denominação desse grupo de cursos como Campo de Públicas decorre do 

movimento nacional que os articula, resultando, primeiro, na conquista das DCNs 

próprias (já que antes eram regulados pelas mesmas de Administração) e, depois, na 

criação da Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

(ANEPCP), com colaboração da qual o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP) elaborou o processo que resultará no primeiro Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE) para a área, neste ano. 

 Trata-se, como é fácil perceber, de um campo autônomo de formação e atuação 

profissional, totalmente distinto do campo da Administração (privada), como 

evidenciam os próprios artigos da mencionada resolução dos órgãos de regulação 

educacional, inclusive porque esta resolução é fruto de intensa e demorada luta dos 

estudantes, professores e coordenadores dos cursos citados, que insistiram e insistem em 

afirmar esta distinção, epistemológica, inclusive; embora reconheçam a importância das 

Ciência Administrativa como formadora, via multidisciplinaridade, do conhecimento 

necessário aos profissionais do Campo de Públicas. 

 O exercício profissional dos egressos dos Cursos do Campo de Públicas não tem 

porque ser regulado e fiscalizado por um sistema (como o Conselho Federal de 

Administração – CFA/Conselhos Regionais de Administração – CRAs), já que se trata 

de outra profissão (se é que hoje em dia esta expressão signifique algo facilmente 

definível, como era no final dos anos 1960, em que a profissão de “técnico de 

administração” foi regulamentada). Então de onde se origina a confusão, hoje instalada, 

levando a que CRAs criem dificuldades, ou mesmo o impedimento, para que egressos 

dos cursos do Campo de Públicas assumam vagas obtidas em concursos públicos? 
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 Aparentemente, os CRAs se prevalecem do artigo 3º.  do Decreto 61.934, de 

22/12/1967, que regulamenta a Lei 4.769, de 09/09/1965. Neste artigo, as alíneas c e d 

incluem como profissionais de Administração os que exercem cargos e funções na 

Administração pública direta e indireta e em empresas públicas. No artigo seguinte, 

entretanto, o regulamento da profissão reza: “Art 4º Na Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal, direta ou indireta, é obrigatória, para o provimento e exercício 

de cargos de Técnicos de Administração, a apresentação de diploma de Bacharel em 

Administração”, em coerência com o Art. 14 da Lei 4.769: “Art 4º Na Administração 

Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, é obrigatória, para o 

provimento e exercício de cargos de Técnicos de Administração, a apresentação de 

diploma de Bacharel em Administração.”  

Ou seja, pela Lei e pelo Decreto que regulam a profissão, o exercício de cargos e 

funções na Administração Pública, mesmo incorrendo no equívoco de equiparar o 

Bacharel em Administração aos egressos do Campo de Públicas, basta a apresentação 

do diploma. O registro profissional se faz necessário para atuação no setor privado, 

conforme fica claro na Lei 4.769: “Art 14. Só poderão exercer a profissão de Técnico de 

Administração os profissionais devidamente registrados nos C.R.T.A., pelos quais será 

expedida a carteira profissional.” Isso porque há uma distinção entre exercer a profissão 

(principalmente como profissional liberal) e ocupar cargo ou desempenhar função no 

setor público.  

No setor público a atividade do profissional é fiscalizada a partir de normas e 

mecanismos próprios, como premissas constitucionais e códigos de ética específicos, 

que procuram resguardar o interesse público; bem como o recrutamento via concurso 

assegura, mais do que um mero registro em conselho, as habilidades mínimas 

necessárias, ou o mérito, para o exercício profissional. Ou seja, o garantidor de que o 

profissional contratado esteja habilitado e de que se portará dentro dos parâmetros éticos 

é o próprio governo contratante, com todo o emaranhado de normas, mecanismos e 

procedimentos de que se cerca para isso, por dever, na defesa do interesse público. 

Então, para quê “terceirizar” para uma entidade focada na administração privada essa 

obrigação de fiscalizar o exercício profissional? 

Isso, sem que se diga o mais relevante: os egressos dos cursos do Campo de 

Públicas não são Administradores, são Administradores Públicos, Gestores Públicos, 

Gestores de Políticas Públicas, Gestores Sociais. E aí surge um outro problema: o edital 

de concurso público. Por desconhecimento dos governos, instituições, entidades e 



empresas públicas (dada a novidade do fenômeno, que se reporta ao final dos anos 

2000), os editais não contemplam essas formações, não só desrespeitando a necessária 

isonomia constitucional, mas privilegiando Administração, em detrimento de cursos 

muito apropriados para formar agentes públicos. Aqui, parece caber ao MEC agir para 

esclarecer os órgãos públicos acerca de uma novidade na formação profissional que ele 

acaba de autorizar e que, por meio do INEP, via ENADE, este ano avaliará. 

Resta considerar os casos em que os egressos do Campo de Públicas queiram 

exercer atividades no setor privado. Neste caso, cabe, sim, ao sistema CFA/CRAs, 

exigir registro profissional e fiscalizar o exercício, pois as normas que, no setor público, 

defendem a sociedade contra os maus profissionais em seu âmbito, não atingem o setor 

privado. É, pois, do arbítrio do sistema CFA/CRAs decidir, a partir da análise dos 

currículos (ou dos projetos pedagógicos, mais amplamente falando) de cada um dos 

cursos, se aceita ou não os registros, avaliando se esses currículos/projetos pedagógicos 

preparam adequadamente os egressos para atuar no setor privado. Tomando este 

caminho, o CFA/CRAs devem tomar o cuidado de considerar cada curso em sua 

especificidade, pois eles não são homogêneos, refletindo escolhas e vocações regionais, 

tal como permitido pelas DCNs próprias que os regem. Pode ocorrer, por exemplo, que 

um determinado curso prepare para o exercício somente de algumas atividades no setor 

privado, mas não outras: poderia haver um registro de exercício profissional parcial? 

Por exemplo: é claro que os egressos de muitos cursos do Campo de Públicas são bem 

preparados para auxiliar as empresas nas relações com o governo (tributação, licitações, 

parcerias público-privado etc.) e em suas funções sociais (fomento à cultura, ações em 

benefício da comunidade, balanço social etc.); mas em não sendo para o restante 

(funções especificamente privadas), poderiam ser considerados habilitados para o que 

têm formação, sem o ser para o que não têm? 

O que resta, para concluir essa discussão, é recomendar três posturas 

fundamentais no necessário diálogo para solução do atual impasse em torno do assunto: 

1. que o corporativismo seja evitado ao máximo na busca de soluções; 2. que as 

propostas levem em conta a dinâmica inevitável do mundo do trabalho atual, que tornou 

a palavra profissão praticamente obsoleta, dada a complexidade do conhecimento e dos 

fazeres, lançando as corporações profissionais para o lugar histórico de onde seria bom 

não terem retornado: a Idade Média; 3. que as decisões e ações a serem implementadas 

levem em conta sobretudo o interesse público, à base de uma postura democrática e 

republicana, sem prejudicar os interesses dos egressos do Campo de Públicas, que 



podem vir a ser um dos ingredientes necessários para o salto de qualidade tecnopolítica 

de que a Administração Pública brasileira está carecendo. 

  

 

 

 


