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A Escola Nacional de Administração Pública (Enap), por ocasião da passagem de seus 30 anos de criação, 
associou-se à Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP) e convidou os professores Fernando Coelho 
(USP), Frederico Lustosa da Costa (UFF) e Thiago Dias (UFRN), diretores dessa associação científica, para lançar 
um número especial da Revista do Serviço Público (RSP), comemorar essa efeméride e celebrar a 
profissionalização da função pública no Brasil. 

Com efeito, nestes últimos 30 anos, houve enormes avanços na formação de quadros qualificados para a 
administração pública (AP). Além da Enap, surgiram muitas instituições devotadas à qualificação de profissionais 
para o setor público, as chamadas escolas de governo, realizando cursos de formação em vários níveis, sobretudo 
vinculados ao ingresso nas carreiras “exclusivas de Estado”. 

É hora de fazer um balanço das experiências, tanto no nível federal, quanto nos estados da Federação, que, em 
diferentes medidas, produziram muitos avanços na formação mais qualificada, na profissionalização mais efetiva 
e na avaliação do desempenho dos egressos (ou pelo menos na avaliação de seus progressos profissionais). Essas 
experiências suscitam muitos questionamentos relativos à própria especificidade das carreiras (quem é quem no 
campo burocrático?), à natureza da formação e das próprias escolas, às perspectivas de progresso profissional 
(no âmbito de carreiras curtas), aos efeitos da reforma gerencial no recrutamento e formação de quadros, às 
consequências do corporativismo exacerbado e à troca possível entre efetivos e comissionados (oriundos de 
vários ambientes políticos e profissionais).

O objetivo desse número especial da RSP é identificar e avaliar os impactos das mudanças decorrentes das 
tentativas de reforma do Estado, aqui e alhures, sobre o recrutamento e a formação de servidores públicos. 
É compreender os avanços que fizemos em termos de capacitação e profissionalização de servidores públicos. 

A SBAP se junta a essa iniciativa para atrair e oferecer a experiência de seus membros, acadêmicos e profissionais 
da AP, na produção de conhecimentos, na realização de projetos inovadores de assistência técnica e, sobretudo, 
na formação de quadros e na implantação de iniciativas como as que possam nascer dessa promissora parceria. A 
SBAP não está vinculada a nenhum governo ou administração específica. A eles se associa, ocasionalmente, para 
realizar sua missão. Mas a parceria com a Enap não é fortuita. É fruto de uma vocação – a integração entre 
acadêmicos e profissionais – e de um interesse comum sempre buscado – a renovação das formas de 
recrutamento e seleção de quadros para o setor público. 

Relacionam-se a seguir os temas suscitados para compor esse número especial: 

1 –  (estudo comparativo de diferentes tipos de carreiras públicas; história 
da função pública no Brasil; reflexões teóricas sobre a composição da burocracia; horizontes nas carreiras dos 
servidores; profissionalização versus corporativismo etc.) 

2 – O papel das escolas de governo (reforma do Estado e formação de servidores; experiências internacionais de 
escolas de governo; redes e atuação integrada; preparando altos dirigentes – formação ou expansão de 
capacidades gerenciais; produção de pesquisa aplicada em gestão pública; inter-relações entre academia de 
administração pública e setor público no Brasil etc.)

3 – Experiências inovadoras de formação continuada de servidores públicos (experiências internacionais de 
formação; reflexões teóricas sobre a formação de quadros; a que serve a pós-graduação de servidores; novas 
metodologias de educação a distância; modelos de formação acadêmica e formação profissional em gestão 
pública; training on the job e coaching na administração pública etc.)

ENVIO DE TRABALHOS

Os artigos deverão seguir as normas e instruções para submissão exigidas pela revista, que estão disponíveis no 
site: 

O arquivo do texto a ser submetido deverá conter na primeira página, antes do título do artigo, a seguinte frase: 
"Texto submetido à chamada pública 2016".

Esclarecimentos sobre a chamada especial podem ser obtidos no site acima ou pelo e-mail .

Data limite para o envio dos trabalhos: 30 de junho de 2016.

Quem são os quadros da AP no Brasil?

http://seer.enap.gov.br/index.php/RSP/about/submissions#onlineSubmissions.
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