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A administração pública federal vem otimizando os instrumentos relacionados à gestão de 

pessoas, entre os quais figuram os relacionados à formação em serviço. Desde a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 o aperfeiçoamento dos agentes públicos tem recebido certo 

destaque. Nessa senda, foi proposta a partir da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal, em 2006, centralidade às Escolas de Governo da União como instituições 

responsáveis por capacitar servidores. Nesse cenário, por meio de um estudo exploratório 

focalizamos o processo de constituição, as especificidades, as diretrizes para gestão e a 

potencialidade pedagógica das referidas escolas como organizações que materializam 

políticas. Ao evidenciarmos a perspectiva discursiva da política de formação de servidores, 

compreendemos que a institucionalização de centros de excelência que visam o 

desenvolvimento de competências consiste em significativo dispositivo para inauguração do 

Contexto da Prática, considerado o “Ciclo de Políticas” de Stephen Ball (1994). A relevância 

do estudo reside na insuficiência de pesquisas sobre a temática, na considerável emergência 

de Escolas de Governo a partir do lapso temporal destacado e na potencialidade delas como 

intérpretes/produtoras de políticas públicas educativas. O desenvolvimento do estudo aponta 

para a pertinente função social das Escolas de Governo no que concerne a formação de 

servidores públicos e a interessante possibilidade de posteriormente compreender como 

(re)significam determinadas políticas em suas práticas. 

Escolas de Governo – Políticas Públicas Educativas – Ciclo de Políticas 

 

Introdução 

No cenário da redemocratização do Estado Brasileiro passou à centralidade das 

discussões governamentais a perspectiva gerencial que deveria ser adotada. Nessa senda, 

discutia-se qual seria a face a ser assumida pelo Estado e, por conseguinte, desenvolvida e 

potencializada por seus servidores. 

Especificamente a partir da segunda metade da década de 1990 o governo federal 

propôs alterações consideráveis na forma de gerenciar o Estado, e as Escolas de Governo ou 
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instituições similares, responsáveis por formar, capacitar e aperfeiçoar os servidores públicos 

são consideradas instrumentos potentes para a consolidação da reforma proposta. Assim, 

instituições que já vinham realizando um trabalho frutífero passam a se consolidar e outras 

tantas são institucionalizadas. 

Analisando esse contexto, percebemos a possibilidade que o próprio governo federal 

criou de disseminar políticas próprias e diversas a partir da capacitação de servidores. Com a 

inauguração de contextos da prática exclusivos temos a União espraiando entre os prestadores 

de serviço público a “nova” política governamental. 

Procuramos neste trabalho, evidenciar tal concepção na prática apresentando exemplos 

relacionados especificamente a Escola Nacional de Serviços Penais e evidenciando ainda, o 

processo de consolidação das escolas de governo de outras áreas. 

A relevância do estudo reside na insuficiência de pesquisas sobre a temática, na 

considerável emergência de Escolas de Governo a partir do lapso temporal destacado (a partir 

de 1995) e na potencialidade delas como intérpretes/produtoras de políticas públicas 

educativas vinculadas ao desenvolvimento profissional de servidores públicos. 

 

A consolidação das Escolas de Governo 

 A Constituição da República, instituída em 1988, aprimorou grande parte dos 

elementos referentes à organização da Administração Pública, procurando otimizar a 

prestação de serviços à comunidade. Na década subsequente, foi possível perceber o 

incremento de discussões no sentido de questionar a face estatal a ser assumida pelo governo 

federal, frente ao recente período de redemocratização do país e lembranças, ainda vivas, do 

período ditatorial. A perspectiva de desburocratizar a máquina estatal inaugurou a necessidade 

de transformar a cultura administrativa, modernizando-a. Nesse sentido, Barbosa (1996) 

afirma a impossibilidade de tal ação se, desvinculada do cuidado com o desenvolvimento e 

qualificação dos servidores públicos. 

 Assim, crescente foi o investimento, por exemplo, de estudiosos e da política de 

desenvolvimento de recursos humanos em implantar ações voltadas a maior 

profissionalização de servidores. Cumpre salientar que tal movimento se deu no sentido de 

fortalecer e consolidar atividades que já vinham sendo desenvolvidas de forma assistemática e 



3 

 

 

pontual. (BONIFÁCIO, 1995) 

 O momento histórico vivido em meados da década de 1990 nos remete a 

reorganização estatal com a implantação de um novo Ministério com tal incumbência: o 

MARE – Ministério da Administração e Reforma do Estado. Contudo, no que se refere a 

preocupação com o recrutamento e preparo dos recursos humanos federais é possível destacar 

que no Estado Novo de Vargas, vivenciado na década de 1930, fora instituído o DASP – 

Departamento Administrativo do Serviço Público, órgão que teve sob sua responsabilidade a 

formação dos servidores públicos por longo período. (FERREIRA, 1996; GAETANI, 1999) 

 Consideramos dessa forma, que a qualificação de servidores públicos sempre esteve na 

agenda da administração pública federal, com maior ou menor intensidade, mas presente. 

Neste ínterim, diversas instituições voltadas à capacitação em áreas específicas foram 

implantadas, de modo a fortalecer o cenário de desenvolvimento profissional federal, 

conforme pode ser observado no quadro que segue. 

Quadro 1 – Demonstrativo da implantação de instituições de formação profissional 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 Apresentado, inicialmente, esse cenário, é possível compreender que o modelo de 

instituição escolhido para desenvolver ações de formação de servidores foi o das Escolas de 

Governo. Autores como Santos e Brito (1995) apontam que tais organizações vinham se 

aprimorando a partir de exemplos internacionais como os das Escolas de formação 

ESCOLA DE GOVERNO VINCULAÇÃO FUNDAÇÃO

Instituto Rio Branco (IRBr/MRE)
Ministério das Relações 

Exteriores
1945

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fundação 

Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) (ENSP)
Ministério da Saúde 1954

Academia Nacional de Polícia (ANP) Polícia Federal 1960

Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE)
Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)
1961

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) Ministério da Educação 1963

Escola de Administração Fazendária (ESAF) Ministério da Fazenda 1973

Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)
Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão
1986

Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU) Tribunal de Contas da União 1994

Instituto Legislativo Brasileiro – ILB Senado Federal 1997

Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da 

Câmara dos Deputados – CEFOR
Câmara dos Deputados 1997
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profissional dos EUA e da França. A maior preocupação das próprias escolas com suas 

formas de atuação proporcionou o que se considera ser a consolidação das mesmas no campo 

federal: a centralidade atribuída por meio da Emenda Constitucional n.º 19/1998.  

A referida EC ensejou uma reforma estrutural muito relevante a partir do ano de 1998, 

se tratou não só de uma reformulação de dispositivos constitucionais, propriamente dita, mas 

também de uma reforma de concepção e de responsabilidade no trato da vida da 

administração pública. Versou sobre uma reforma formal e material, modificando as 

consequências para quem opera a máquina pública. Entre as principais alterações podemos 

citar: princípios, normas, controle de despesas públicas, fiscalização do custeio de atividades 

dos cargos públicos, assim como, a institucionalização de escolas de governo. 

Cumpre reforçar que, o motivo determinante da reforma fora modificar o desenho 

estrutural da Administração Pública brasileira que visou a contemplar a diferença das 

estruturas, formas jurídicas, modelos de gestão e controle. Vê-se que buscou modificar o 

regime jurídico dos servidores, bem como seu recrutamento, desenvolvimento profissional e 

política remuneratória. Assim, se torna possível identificar a relevância de tal normativo para 

o estudo aqui desenvolvido. 

Considerando a temática desta investigação, passa a ser pertinente a fala de Ferreira 

(1996), estudioso da reforma estatal proposta no governo Fernando Henrique Cardoso, em 

1995. Para o autor, um projeto de reforma administrativo-burocrática deve estar atrelado a 

uma proposta de qualificação profissional. 

 

Implementar processos de transformação organizacional tem, no 

desenvolvimento das pessoas seu fator chave de sucesso, representa a âncora 

deste processo: eu não mudo as organizações, mudo as pessoas, que 

promovem processos de mudança organizacional. 

[...] 

(...) será necessário realizar um amplo programa de sensibilização, buscando 

assegurar o comprometimento das pessoas, além da capacitação dos quadros 

para a nova realidade da administração pública.” (Ibidem, p.27) 

 

Pensamos, portanto que, a proposta de reforma estatal da década de 1990 veio 

acompanhada de parâmetro equivalente no tocante à qualificação dos servidores, ou seja, 

consolidar as Escolas de Governo como lócus privilegiado da formação dos funcionários 



5 

 

 

públicos permitiu que o Estado mantivesse o controle sobre as competências a serem 

desenvolvidas junto aos seus quadros funcionais, operando certa forma, relativo poder acerca 

das condutas desenvolvidas no setor. 

 Ainda, no que concerne a EC 19/98, esta alterou a redação da Constituição Federal em 

diversos pontos, mas a inserção do §2º do art. 39 nos é especialmente cara. 

 

A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a 

formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a 

participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, 

facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes 

federados.  (CF, 1998, art. 39, §2º) 

 

 De acordo com Harnik et. al (2015) a concepção de formação técnico-burocrática que 

permeia a proposta das Escolas de Governo da União, apresentada na EC 19/98, remonta 

novamente a influências da França e dos Estados Unidos, somando a esses, os ensinamentos e 

as orientações provenientes da Alemanha. É possível perceber nessa constatação certa 

proximidade no que concerne a necessidade de alteração do status quo no momento de 

implantação dessas instituições, uma vez que seriam responsáveis pela formação dos 

servidores públicos que desenvolveriam suas atividades funcionais sob os auspícios de uma 

nova proposta estatal. Resguardadas as devidas proporções, o cenário nacional que privilegiou 

a emergência e instalação das Escolas de Governo no Brasil também reclamava alteração de 

competências profissionais frente ao diferente panorama político e social que se deu desde a 

década de 1940, conforme apontamos no decorrer deste estudo. 

 Porém, foi a partir da instituição do novo modelo de gestão de recursos humanos 

adotado pelo governo federal que, em 2006, as Escolas de Governo passaram a assumir a 

centralidade no processo de formação, capacitação, aperfeiçoamento e qualificação de 

servidores públicos. Nesse ano, através do Decreto n.º 5.707, a Presidência da República 

instituiu a Política Nacional para o Desenvolvimento de Pessoal – PNDP, da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional, conceituando e definindo para fins dessa, as 

Escolas de Governo e suas atribuições. 
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Art. 4º Para os fins deste Decreto, são consideradas escolas de governo as 

instituições destinadas, precipuamente, à formação e ao desenvolvimento de 

servidores públicos, incluídas na estrutura da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional. 

Parágrafo único. As escolas de governo contribuirão para a identificação das 

necessidades de capacitação dos órgãos e das entidades, que deverão ser 

consideradas na programação de suas atividades. (BRASIL, 2006, art. 4º) 
 

 Tomando em conta, ainda a PNDP, é possível depreender que a mesma pretende, entre 

outras finalidades, alcançar a melhoria na prestação de serviços públicos, o aperfeiçoamento 

permanente dos servidores, a compatibilização entre as competências necessárias e as ações 

de formação projetadas, bem como maior racionalização dos gastos e organização da oferta 

dessas. Assim, ao relacionar o conceito de Escola de Governo com as finalidades definidas 

pela PNDP compreendemos que a responsabilidade institucional pelo desenvolvimento dessas 

fica a cargo das escolas, permitida a possibilidade de pactuação com outras organizações 

visando à consecução dessas. 

 Temos assim, que o contexto político administrativo, via de regra, rege as alterações 

em se tratando de desenvolvimento profissional, uma vez que depende das ações de 

capacitação para a construção de uma nova cultura organizacional. Nesse sentido, podemos 

destacar que o conjunto de Escolas de Governo da União foi adensado a partir das referidas 

políticas de desenvolvimento dos recursos humanos (EC 19/98 e PNDP). 

Quadro 2 – Demonstrativo da implantação de instituições de formação profissional pós reforma estatal 

 

ESCOLA DE GOVERNO VINCULAÇÃO FUNDAÇÃO

Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) Ministério Público 1998

Escola de Inteligência (ESINT/ABIN) Agência Brasileira de Inteligência 2000

Centro de Altos Estudos da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN)

Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional
2003

Universidade Banco Central do Brasil (UniBacen) Banco Central do Brasil 2004

Escola da Advocacia-Geral da União (EAGU) Advocacia-Geral da União 2005

Centro de Formação e Aperfeiçoamento do INSS (CFAI/ 

INSS)
Ministério da Previdência Social. 2006

Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC) Ministério da Justiça 2007

Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do 

Poder Judiciário (CEAJUD)
CNJ 2010

Escola Nacional de Mediação e Conciliação (ENAM/MJ)
Secretaria de Reforma do 

Judiciário/MJ
2012

Escola Nacional de Serviços Penais (ESPEN/MJ) Ministério da Justiça 2012
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 Frente ao exposto, cabe analisar a realidade das Escolas de Governo. Dada a estrutura 

do presente estudo e a contingência do espaço disponível, nos deteremos às características 

principais de apenas uma das escolas, visando demonstrar a potência da “Abordagem do Ciclo 

de Políticas” de Stephen Ball (1994). Grosso modo, a referida teoria nos possibilita a análise 

da trajetória de políticas públicas. Ao considerarmos a institucionalização das Escolas de 

Governo como políticas públicas que visam a alteração do status quo organizacional estatal, a 

teoria nos auxilia a compreendermos como determinado ente do governo federal desencadeia 

sua política de desenvolvimento de servidores a partir de uma instituição educacional, ao 

mesmo tempo em que a utiliza como “Contexto da Prática”, onde dissemina e difunde o 

conteúdo das políticas públicas que ele mesmo produz. 

 

O Ciclo de Políticas e a Escola Nacional de Serviços Penais: uma aproximação possível 

 A teoria sociológica de Stephen Ball vinculada à análise de políticas, nos auxilia no 

entendimento acerca da necessidade de nos debruçarmos sobre a extensão das políticas para 

que as compreendamos em sua completude. Nesse cenário, a “Abordagem do Ciclo de 

Políticas”, ferramenta desenvolvida para mobilizar o estudo da trajetória de uma política, nos 

mobiliza a questionar a institucionalização das Escolas de Governo em torno da finalidade e 

responsabilidade de capacitar os servidores da União. 

 Para alcançar o objetivo traçado no presente estudo, tal teorização ganha centralidade, 

uma vez que possibilita a interpretação acerca das Escolas de Governo federais como 

consequências de uma ação educacional voltada à formação de servidores, ou seja, uma 

política pública de cunho educacional. Visando compreensão mais adequada acerca da teoria 

e da realidade nos valeremos de exemplos oriundos da Escola Nacional de Serviços Penais, 

do Ministério da Justiça, Segurança Pública e Cidadania, a partir de dados obtidos no site 

oficial do Departamento Penitenciário Nacional. 

 De acordo com Ball (1994) ao utilizarmos o conceito de política devemos ter clareza 

quanto a mesma reunir em seu cerne tanto a percepção de ser texto, como de ser discurso, 

uma vez que se materializa a partir da convergência de diferentes agendas acerca de um 

objeto. A tradução da política em texto evidencia o discurso das agências envolvidas com sua 
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definição e propositura. Teríamos nesse sentido, a emergência dos “contextos de influência” e 

posteriormente de “produção do texto”. Grosso modo, poderíamos compreendê-los como o 

espaço de definição das linhas gerais da política e o cenário de consolidação do norte 

apontado previamente transformado em produto textual, respectivamente. 

 No que concerne a execução penal no Brasil, considerando a alteração substancial da 

Política Penal Brasileira, em 2006, a partir da produção de três “orientações” do Depen acerca 

da formação de servidores da área penal, a saber: “Educação em Serviços Penais – 

Fundamento de Política e Diretrizes de Financiamento”, “Guia de Referência para a Gestão da 

Educação em Serviços Penais” e “Matriz Curricular Nacional para a Educação em Serviços 

Penais”, houve atribuição de centralidade ao processo formativo dos servidores das carreiras 

penais por meio do fortalecimento das Escolas de Gestão Penitenciária.  

 Uma das orientações emanadas diz respeito à institucionalização da Escola Nacional 

de Serviços Penais. Mesmo assim, a partir da nova política, o próprio governo federal levou 

cerca de seis anos para instituí-la. Atribuímos a referida lentidão a abertura dos textos 

orientadores que, embora se pretendam completos, como qualquer texto de política, 

apresentam fissuras para interpretação dos leitores, possibilitando maior familiaridade com o 

texto, permeabilidade com características próprias do contexto do gestor e adaptabilidade a 

cada cenário. O que, de acordo com Shiroma et. al. (2005) pode ser compreendido como 

“lacunas de persuasão”, quando ao autor é permitido que aglutine seu entendimento a leitura 

do texto da política de modo a se sentir parte daquilo que lê. Ainda, para Mainardes (2006) 

estaríamos tratando de um texto de tipo “writerly” uma vez que apresenta espaços para a 

interpretação do leitor, e acabam por assim dizer, auxiliando no processo de adesão à política. 

E, finalmente Marques, Andrade e Azevedo (2017) afirmam que 

 

O esforço por atender às exigências de determinada ‘ordem do discurso’ 

corresponde, dessa feita, ao poder pelo qual se luta e se quer apoderar 

através da boa receptividade da mensagem que se busca difundir como 

objetiva. Nesse caso, as implicações não são decorrentes apenas do lugar de 

onde se fala, mas também do lugar que se pretende atingir. (Ibidem, p.63) 

 

 No cenário em questão, o processo interno de reorganização do próprio Depen se deu 

no decorrer desses seis anos, possibilitando posteriormente as condições ideias para o 
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desenvolvimento da política: a institucionalização e consequente consolidação da Espen. 

 Frente ao exposto, é possível perceber que por meio da discursividade a política define 

ou procura definir os sentidos, os signos e significados associados a determinadas questões. 

No que se refere às escolas de Governo se pretende racionalizar os investimentos com 

formação de servidores, assim como controlar os processos educativos e oferecer melhores 

serviços à população. Temos então, uma proposta de alteração da prestação dos serviços 

públicos, no sentido de apresentarem maior qualidade, a partir da capacitação dos servidores 

da União. 

 Há, por assim dizer, a convergência de pelo menos dois interesses: 1) a 

institucionalização da escola; e, 2) a correspondente maior eficácia na prestação de serviços 

públicos na área específica em que se situam. 

 No que concerne ao primeiro interesse temos uma dupla finalidade, ao mesmo tempo 

em que a institucionalização das escolas se situa no campo da propositura de uma política 

pública educacional, essa realidade inaugura o terceiro contexto do ciclo: o “contexto da 

prática”. Nesse âmbito podem ser desenvolvidas outras políticas a partir dos cursos 

realizados. Assim, a disseminação de novos projetos na área, por exemplo, de serviços penais, 

pode ser difundida por meio de ações educacionais desenvolvidas pela Espen. No site do 

Depen
3
 é possível perceber amplo investimento em cursos relacionados à “Inteligência 

Penitenciária”, visando uniformizar os procedimentos adotados nessa área nos diferentes 

entes da federação. Ou seja, teríamos aqui o exemplo de como a escola de governo enquanto 

“Contexto da Prática” dissemina a política de inteligência penitenciária adotada pelo Depen 

em nível nacional. 

 Em que pese o autor proponha outros dois contextos: o “dos resultados/efeitos” e o “da 

estratégia política”, importa para esse estudo demonstrar o quanto o governo se utiliza da 

produção de um “Contexto da Prática” exclusivo para difundir perspectivas suas acerca de 

outras políticas.  

 Assim, temos que, ao evidenciarmos a perspectiva discursiva da política de formação 

de servidores, compreendemos que a institucionalização de centros de excelência que visam o 

                                                           
3
 Na oportunidade, foi veiculada a informação quanto a 33ª edição do curso de básico de inteligência 

penitenciária, realizado no Paraná. (http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/depen-realiza-

33deg-curso-basico-de-inteligencia-penitenciaria-no-parana) 

http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/depen-realiza-33deg-curso-basico-de-inteligencia-penitenciaria-no-parana
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/depen-realiza-33deg-curso-basico-de-inteligencia-penitenciaria-no-parana
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desenvolvimento de competências consiste em significativo dispositivo para inauguração do 

Contexto da Prática, considerado a “Abordagem do Ciclo de Políticas” de Stephen Ball 

(1994).  

 

Considerações Finais 

 O cenário da formação de servidores a cargo da administração pública federal é 

realidade em nosso país desde meados de 1930, a partir da instituição do DASP. Contudo, 

temos maior incidência e sistematização das atividades no contexto de redemocratização do 

país, e particularmente com a promulgação da EC 19/98 e da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal, de 2006. 

 Assim, compreendemos que os processos de alteração da cultura organizacional-

administrativo-burocrática de um Estado passam pela reformulação ou mesmo proposição de 

ações de formação, capacitação, qualificação e aperfeçoamento dos servidores públicos. 

Ainda, visando maior eficácia dos serviços a serem prestados à comunidade. 

 A União se vale, então, da própria instituição que forma os seus servidores para 

disseminar as políticas diversas que institui em cada área. Temos assim, que o governo federal 

ao tempo em que efetiva a política pública educacional de institucionalizar Escolas de 

Governo inaugura o Contexto da Prática. Neste, difundirá novos entendimentos por meio de 

ações educacionais voltadas a atores que não apenas os servidores federais. 

 O desenvolvimento do estudo aponta ainda, para a pertinente função social das 

Escolas de Governo no que concerne a formação de servidores públicos e a interessante 

possibilidade de posteriormente compreender como (re)significam determinadas políticas em 

suas práticas. 
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