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O exercíciO PrOfissiOnAl 
DOs egressOs DOs cursOs 
De PúblicAs
Valdemir Pires

s ão profissionais do Campo de Públicas os 
egressos dos cursos abrangidos pela reso-

lução meC/CNe/Ces 01/2014, que “institui 
as diretrizes Curriculares Nacionais [dCNs] 
do curso de graduação em administração Pú-
blica, bacharelado”, “que compreendem o cam-
po 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. 1.º).

a denominação desse grupo de cursos co-
mo 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 administra-
ção (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, in-
clusive; embora reconheçam a importância da 
Ciência administrativa como formadora, via 
multidisciplinaridade, do conhecimento neces-
sário aos profissionais do Campo de Públicas.

O exercício profissional dos egressos dos 
cursos do Campo de Públicas não tem por-
que 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 
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Ou seja, pela lei e pelo decreto que regu-
lam a profissão, para o exercício de cargos e 
funções na administração Pública, mesmo in-
correndo 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 atua-
ção 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 li-
beral) e ocupar cargo ou desempenhar função 
no setor público.

No setor público a atividade do profissional 
é fiscalizada a partir de normas e mecanis-
mos próprios, como premissas constitucionais 
e códigos de ética específicos, que procuram 
resguardar o interesse público; bem como o 
recrutamento via concurso assegura, mais do 

mesmo o impedimento, para que egressos dos 
cursos do Campo de Públicas assumam vagas 
obtidas em concursos públicos?

aparentemente, os Cras se prevalecem do 
artigo 3.º 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 profissio-
nais de administração os que exercem cargos 
e funções na administração Pública direta e 
indireta e em empresas públicas. No artigo se-
guinte, entretanto, o regulamento da profissão 
reza: “art 4º Na administração Pública Fede-
ral, estadual ou municipal, direta ou indireta, 
é obrigatória, para o provimento e exercício de 
cargos de Técnicos de administração, a apre-
sentação de diploma de Bacharel em adminis-
tração”, 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”.

que um mero registro em conselho, as habili-
dades mínimas necessárias, ou o mérito, para 
o exercício profissional. Ou seja, o garantidor 
de que o profissional contratado esteja habili-
tado 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 que “terceirizar” para uma entidade foca-
da 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 administrado-
res Públicos, Gestores Públicos, Gestores de 
Políticas Públicas, Gestores sociais. e aí sur-
ge 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 contem-
plam essas formações, não só desrespeitando 
a necessária isonomia constitucional, mas pri-
vilegiando administração, em detrimento de 
cursos muito apropriados para formar agentes 
públicos. aqui, parece caber ao meC agir pa-
ra esclarecer os órgãos públicos acerca de uma 
novidade na formação profissional que ele aca-
ba 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 ativi-
dades no setor privado. Neste caso, cabe, sim, 
ao sistema CFa/Cras, exigir registro profis-
sional 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 pre-
param adequadamente os egressos para atuar 
no setor privado. Tomando este caminho, o 
CFa/Cras deve tomar o cuidado de consi-

derar cada curso em sua especificidade, pois 
eles não são homogêneos, refletindo escolhas 
e vocações regionais, tal como permitido pe-
las dCNs próprias que os regem. Pode ocor-
rer, por exemplo, que um determinado curso 
prepare para o exercício somente de algumas 
atividades no setor privado, mas não de ou-
tras: 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 (tributa-
ção, 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 ne-
cessário 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 tor-
nou 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 de-
cisões 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. 

Os egressOs DOs cursOs DO cAmPO De PúblicAs
nãO sãO ADministrADOres, sãO ADministrADOres
PúblicOs, gestOres PúblicOs, gestOres De
POlíticAs PúblicAs, gestOres sOciAis
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Por tradição e inércia, os profissionais des-
sa área em efervescência no país têm se filiado 
(quando lhes permitem, pois há casos de recu-
sa) aos Conselhos regionais de administração, 
mas trata-se de um procedimento, para dizer 
o mínimo, inadequado. O sistema CFa/Cras 
tem por finalidade fiscalizar o exercício profissio-
nal em administração, não em administração 
Pública, que é completamente diferente. além 
disso, a fiscalização do exercício profissional em 
cargos governamentais se submete a Códigos de 
Ética e a mecanismos e procedimentos próprios 
da área, prescindindo, portanto, do CFa ou de 
qualquer outro órgão que possa vir a ser criado 
para a fiscalização do exercício profissional.

assim, a criação de uma associação Na-
cional dos egressos dos Cursos do Campo de 
Públicas (em andamento) serve muito mais à 
finalidade de agregar os profissionais da área 
do que qualquer outra iniciativa. até porque a 
referida associação terá a finalidade de fortalecer 
a profissionalização e ampliar as oportunidades 
de inserção profissional dos egressos dos cursos 
a ela afetos e também terá, entre os seus ob-
jetivos, o de militar pela qualidade do serviço 
público, pela melhoria do processo de seleção e 
recrutamento via concursos públicos, pelo uso 
correto dos cargos de livre nomeação, pela am-
pliação das relações universidade-administração 
pública na formação continuada dos gestores e 
pelo combate ao corporativismo na área e em 
áreas conexas (administração, por exemplo). 

umA nOvA ADministrAçãO 
PúblicA nO brAsil
Valdemir Pires, FeliPe drummONd, 

ViTOr CâNdidO e emaNuele Glaeser

O s estudos sobre a administração públi-
ca brasileira chamam a atenção para 

dois grandes momentos de sua transforma-
ção: a criação do departamento administra-
tivo do setor Público (dasP), em 1938, e a 
chamada reforma do estado, dos anos 1990. 
enquanto esta última é chamada de reforma 
bresseriana, devido à liderança nela exercida 
pelo ex-ministro luiz Carlos Bresser Pereira 
(sob Fernando Henrique Cardoso), a dos anos 
1930 deveu muito a luiz simões lopes (sob 
Getúlio Vargas).

Nenhum desses momentos de mudança, do 
passado, contou com o que, hoje, está disponível 
para um novo salto de qualidade na gestão públi-
ca: um contingente de egressos e de estudantes 
de cursos superiores de administração Pública, 
Gestão Pública, Políticas Públicas, Gestão de 
Políticas Públicas e Gestão social (agrupados 
no chamado Campo de Públicas, sob diretrizes 
Curriculares Nacionais próprias – resolução 
CNe/Ces 01/2014), alguns já atuando e muitos 
prontos para ingressar em carreiras na união, 
nos estados e nos municípios, ou, ainda, para 
ocupar cargos de livre nomeação com efetivas 
contribuições tecnopolíticas a oferecer aos po-
líticos do executivo e do legislativo.
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