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RESUMO 
 

Esta dissertação trata da avaliação do Programa de Formação da Escola de Gestão 

Pública do Estado do Ceará (EGPCE), sob a ótica dos diversos sujeitos que vivenciaram e 

vivenciam a dinâmica dos cursos de formação por ela oferecidos. A pesquisa foi realizada 

com os sujeitos formuladores/implementadores do programa e gestores, instrutores e 

cursistas do curso de Formação de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

fundamentada em uma integração dos dados realizada por meio da triangulação. A ideia foi 

alcançar vários sujeitos em diferentes níveis, com eles foram aplicadas entrevistas e 

questionários. A experiência dos sujeitos selecionados foi o fio condutor nesta pesquisa. 

Para isto, selecionamos as falas de 53 sujeitos, a fim de compreender a visão que eles têm 

acerca do programa de formação da EGPCE. A pesquisa foi constituída de duas fases: a 

primeira, com a aplicação de entrevistas semiestruturadas e abertas, direcionadas aos 

formuladores/implementadores, representantes sindicais, gestores, instrutores; a segunda, 

com o preenchimento de questionários pelo Grupo Técnico de Desenvolvimento de 

Pessoas (GTDEP) e pelos cursistas egressos do referido curso. No total, foram aplicados 

44 questionários com questões fechadas e abertas e entrevistadas 9 pessoas, o que 

resultou na participação de 53 sujeitos. Os questionários e as entrevistas, constituíram os 

diferentes olhares dos sujeitos, sobre o programa e os documentos para identificar o 

contexto histórico político que envolveu a criação da EGPCE. Por meio deles, pudemos 

compreender como a EGPCE executa o programa de formação para o 

servidor/empregados público, além de interpretar a proposta de formação da EGPCE, 

comparando-a com diferentes paradigmas dos modelos de Avaliação de Políticas Públicas. 

Por fim, com base nos depoimentos dos diferentes sujeitos que vivenciaram/vivenciam o 

programa de formação, é inegável a contribuição que a EGPCE vem desenvolvendo como 

propulsora e disseminadora do conhecimento em gestão pública na Administração Pública 

do Estado. Os resultados da avaliação apontam a necessidade de diversificação do 

público-alvo e o acompanhamento qualitativo dos processos de afastamento e 

financiamento em cursos de pós-graduação para os servidores públicos, conforme 

sugestão do sindicato dos servidores públicos do estado do Ceará. Por sua vez, os 

formuladores/implementadores propõem que os cursos contemplem mais a temática do 

desenvolvimento de pessoas. Já o GTDEP e os Gestores sugerem que a EGPCE crie uma 

rotina de visitas aos órgãos, para que assim possa conhecer as reais necessidades da 

instituição. Por fim, os instrutores e cursistas recomendam que a EGPCE diversifique a 

oferta de cursos e, quem sabe, vislumbre a ser uma universidade corporativa. 

    

Palavras-chave: Avaliação de políticas públicas. Gestão pública. Escola de governo. 
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ABSTRACT  
 

This dissertation deals with the evaluation of the School Training Program of the State of Ceará 

Public Management (EGPCE), from the perspective of various subjects who experienced and 

experience the dynamics of the training courses offered by the Company. The survey was 

conducted with the subjects makers / program implementers and managers, trainers and 

course participants of the course Training Information and Communication Technology 

Managers, based on an integration of data carried out by means of triangulation. The idea was 

to achieve several subjects at different levels with them interviews and questionnaires were 

applied. The experience of the selected subjects was the common thread in this research. For 

this, we selected the 53 subject lines in order to understand the vision they have about the 

EGPCE training program. The research consisted of two phases: the first, with the application of 

semi-structured and open interviews, directed the makers / implementers, union 

representatives, managers, trainers; the second, with the completion of questionnaires by the 

Group Personnel Development Technician (GTDEP) and by the course participants that course 

graduates. In total, 44 questionnaires were applied with closed and open questions and 

interviewed nine people, which resulted in the participation of 53 subjects. Questionnaires and 

interviews, were the different looks of the subjects on the program and documents to identify the 

political historical context which involved the creation of EGPCE. Through them, we understand 

how EGPCE runs the training program for public servants, as well as interpret the proposed 

formation of EGPCE, comparing it to different paradigms of models Assessment of Public 

Policies. Finally, based on the testimonies of different subjects who experienced / experiencing 

the training program, it is undeniable the contribution that EGPCE has been developing as a 

driver and disseminator of knowledge in public administration at the State Public Administration. 

The evaluation results indicate the need for diversification of the target audience and the 

qualitative monitoring of clearance processes and funding for public employees, as union 

suggestion of the government of the state of Ceará servers. In turn, the makers / implementers 

propose that more courses contemplate the theme of development of people. Already GTDEP 

and managers suggest that EGPCE create a routine visit to the organs, so that it can meet the 

real needs of the institution. Finally, instructors and course participants recommend that EGPCE 

diversify course offerings and perhaps glimpse to be a corporate university. 

Keywords: Evaluation of public policies. Public administration. School of government. 
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INTRODUÇÃO 

 

A administração pública brasileira enfrenta grandes desafios. Dentre eles, 

aumentar a capacidade de governo na gestão das políticas públicas no Brasil. O 

aperfeiçoamento permanente de servidores poderá contribuir muito para a melhoria 

da qualidade do serviço público. Não é uma demanda interna ao serviço público, 

mas uma necessidade, quase um imperativo para ampliar a competitividade do país, 

de forma a assegurar um desenvolvimento sustentável e menos desigual. 

Podemos constatar na literatura que há um alto grau de correlação entre 

o desempenho econômico e o funcionamento confiável da administração pública 

(AMARAL, 2006, p. 2). Ou seja, uma economia dinâmica depende da eficiência de 

seu setor público. Isso talvez explique certa convergência de políticas e ações 

voltadas para o aumento da eficiência, assim como a preocupação em desenvolver, 

por exemplo, uma maior capacidade do Estado na criação de políticas públicas de 

formação profissional. 

As políticas públicas de formação profissional vêm ganhando projeção no 

Brasil desde o século XX, impulsionadas tanto pelos movimentos sindicais e sociais, 

quanto pela ação na esfera jurídica, sobretudo a partir da promulgação da 

Constituição Federal (1988). A Emenda Constitucional n.º 19 (1998), por sua vez, 

determinou, em seu art. 39, a criação das Escolas de Governo para a formação e o 

aperfeiçoamento dos servidores públicos, bem como estabeleceu que as diferentes 

instâncias governamentais e administrativas criassem condições para uma maior 

qualificação do quadro pessoal e para a sua progressão na carreira. 

Outro instrumento foi o Plano Diretor da Reforma do Estado Brasileiro 

(PDRE,1995). Este dedicou especial atenção ao desenvolvimento de recursos 

humanos e à tecnologia da informação com o propósito de formar e capacitar 

servidores para uma administração pública que se pretendia mais ágil e eficiente. 

Por fim, a formulação da Política de Desenvolvimento de Pessoal no âmbito nacional 

(PNDP), instituída pelo Decreto n.º 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, e, no âmbito 

do estado do Ceará, da Política Estadual de Desenvolvimento de Pessoas (PEDEP), 

criada mediante o decreto n.º 29.642, de 5 de fevereiro de 2009, objetivou o 

desenvolvimento permanente do servidor público, abrangendo ações de elevação da 

escolaridade e formação profissional.         
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Com esse arcabouço jurídico, é possível perceber as iniciativas, tanto no 

âmbito federal quanto no estadual, das políticas de formação e capacitação dos 

servidores públicos. Estas almejam profissionais mais bem preparados, que saibam 

responder adequadamente às demandas da sociedade em constante transformação. 

Com relação a esse processo de formação, Abrúcio (1997) afirma que: 
 

Nesse processo, a capacitação em prol da difusão de novos valores é a 
base de toda mudança. Para tanto, não basta estabelecer espaços de 
aprendizado contínuo; deve ser constituído mediante o debate e legitimação 
no próprio universo de trabalho, de modo a incorporar, na prática cotidiana, 
uma nova visão do serviço público. (ABRÚCIO, 1997, p. 42).   

 

Com o propósito de melhor atender as políticas de formação e 

aperfeiçoamento dos servidores públicos e, concomitantemente, fornecer serviços 

públicos de qualidade para a sociedade, a Emenda Constitucional de n.º 19/98 

introduziu, no § 2º do art. 39 da Carta Magna, a organização e implantação de 

escolas de governo na União, nos Estados e no Distrito Federal. 

 

& 2° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 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. (BRASIL, 1998a, p. 42). 

 

Neste sentido, de acordo com Nogueira1, as Escolas de Governo foram 

criadas para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos:  

 

Devem funcionar também como centro de formação cidadã, uma vez que só 
faz sentido pensar em Escolas de Governo se no horizonte delas estiver a 
perspectiva democrática de fornecer uma espécie de formação republicana, 
isto é, uma formação laica e pluralista, para todos os servidores, no decorrer 
da qual possam ser confrontadas as diversas hipóteses políticas, culturais e 
religiosas e possam ser compartilhados os valores coletivos fundamentais. 
(NOGUEIRA, 2011, p. 193). 

 

Diante das reflexões expostas nesta dissertação, propusemo-nos a 

realizar uma avaliação do Programa de Formação da Escola de Gestão Pública do 

Estado do Ceará, em um recorte temporal referente ao período de sua criação (2009 

a 2014). 

                                                 
1
 Marco Aurélio Nogueira é Doutor em Ciências Políticas pela USP. No Livro Um estado para a 
sociedade civil (2011), ocupa-se de temas associados à gestão democrática: o Estado, a sociedade 
civil, a participação, o universo organizacional, Escola de Governo – com tópicos relacionados à 
qualificação dos dirigentes e dos gestores. 
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A escolha da EGPCE para a realização de uma avaliação justifica-se por 

ser uma instituição que se propõe a desenvolver uma formação para o 

servidor/empregado público estadual e municipal com base na educação corporativa, 

por meio de duas linhas de atuação: o Programa de Formação e a Qualidade de 

Vida. O objeto avaliado foi a proposta de formação oferecida pela EGPCE para o 

servidor/empregado público estadual. Esse programa objetiva desenvolver 

atividades que atualizem competências necessárias ao desempenho das funções do 

servidor/empregado público estadual e municipal, daí a relevância de uma avaliação 

por meio da qual se possam apreender as concepções que norteiam esse programa 

e sua influência no desenvolvimento institucional. 

Segundo dados do IBGE, o estado do Ceará conta com 184 municípios, 

num território de 148.886,308 km², e apresenta uma população estimada, em 2014, 

de 8.842.791 milhões de habitantes2. Nesse mesmo ano, o seu produto interno bruto 

(PIB) alcançou R$ 109,6 bilhões. Essas dimensões se refletem também no serviço 

público. É, portanto, necessário um expressivo esforço logístico para atendimento de 

oito milhões de cidadãos em suas demandas de diversas naturezas. São mais de 

seis mil escolas na rede pública (estadual e municipal), com mais de 18 mil 

atendimentos diários3 e dezenas de unidades de saúde com atendimento de baixa,  

média e alta complexidade, sendo necessário administrar milhares de leitos e 

atender inúmeros pacientes todos os dias, apenas para citar algumas dentre muitas  

áreas que demandam enorme volume de recursos, de pessoal, de estrutura e de 

competência de gestão. 

Para tanto, o Poder Executivo cearense está organizado em 66 órgãos da 

administração direta e indireta, sendo 33 secretarias estaduais e uma procuradoria 

geral, que formam a administração direta. A administração indireta compõem-se de 

13 autarquias, 7 fundações, 2 empresas e 10 sociedades de economia mista, às 

quais se vinculam mais de 63.857 servidores ativos. Desse contingente, 5.987 estão 

atuando em cargos gerenciais, 32.1114 são técnicos que constituem o universo de 

clientes da EGPCE. 

                                                 
2
 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 13 mai. 2015. 

3
Dados coletados no http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/avaliacao-educacional/177-avaliacao-
educacional/8946-estatistica-da-educacao-no-ceara-ano-base-2014 acessado em 13 de maio de 
2015 

4
Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará 
em abril de 2015 

http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/avaliacao-educacional/177-avaliacao-educacional/8946-estatistica-da-educacao-no-ceara-ano-base-2014
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/avaliacao-educacional/177-avaliacao-educacional/8946-estatistica-da-educacao-no-ceara-ano-base-2014
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A EGPCE, ao desenvolver ações em seu programa de formação no 

período de 2009 a 2014, atendeu 77.902 servidores conforme descrito no quadro a 

seguir: 

 

Tabela 1 – Demonstrativo de atendimento das ações de formação da EGPCE 

Fonte: Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (2014). 

 

Uma ação de Estado com essa proporção, com milhares de atendimentos, 

necessita de uma avaliação que não só considere a existência de dimensões 

estatísticas que quantifiquem o programa, mas que também evidencie uma 

avaliação compreensiva, objetivando apreender o programa ancorado nos múltiplos 

olhares dos sujeitos que o vivenciam. 

Diante do exposto, o presente estudo decorre de reflexões surgidas na 

trajetória profissional da pesquisadora como servidora pública estadual, aprovada 

em concurso público, no ano de 1997, como professora da rede estadual, bem como 

da experiência profissional na Secretaria Estadual de Educação do Ceará (SEDUC), 

na qual coordenava um programa nacional5 de capacitação para servidores públicos 

da jurisdição dessa secretaria. 

Em 2013, veio o convite para trabalhar na EGPCE, tendo a 

responsabilidade de desenvolver atividades como técnica na Assessoria de 

Desenvolvimento Institucional da EGPCE, especificamente, com avaliação dos 

eventos ofertados pela escola para todos os servidores/empregados públicos do 

estado do Ceará. 

                                                 
5
 A pesquisadora foi coordenadora estadual no período de 2008 a 2012 do Programa Nacional de 
Formação Continuada a Distância nas Ações do FNDE – Formação pela Escola. Esse programa é 
voltado para a capacitação de profissionais de ensino, técnicos e gestores públicos municipais e 
estaduais, representantes da comunidade escolar e da sociedade organizada. Disponível em: 
<http://www.fnde.gov.br/programas/formacao-pela-escola/formacao-pela-escola-apresentacao>. 
Acesso em: 15 set. 2014. 
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Em 2012, quando aprovada no Mestrado Profissional em Avaliação de 

Políticas Públicas (MAPP) da Universidade Federal do Ceará, vislumbrou a 

possibilidade de fazer as avaliações das políticas públicas sob uma perspectiva 

hermenêutico-dialética. As disciplinas ofertadas no mestrado contribuíram para 

apreender instrumentos analíticos de forma articulada com a compreensão 

contextual de como se elabora e se efetiva a avaliação de políticas públicas, 

permitindo a iniciação das reflexões críticas em torno de propostas de pesquisas 

avaliativas. O ingresso no mestrado possibilitou a ampliação da percepção sobre a 

proposta de quebra de paradigma avaliativo, ancorando-se na proposta teórico-

pedagógica do MAPP. As atividades realizadas permitiram a reflexão e a escrita 

sobre a política em estudo sob um novo prisma, de forma que muitos pontos, antes 

não observados ou negligenciados, começaram a receber um olhar mais criterioso. 

A experiência ao trabalhar com formação de servidor na SEDUC6 e na 

EGPCE e o conhecimento acadêmico adquirido no MAPP despertaram o interesse 

em avaliar o programa de formação da EGPCE sob múltiplos olhares. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo principal realizar uma 

avaliação compreensiva do programa de formação conduzido pela EGPCE para o 

servidor público, ancorado nos múltiplos olhares de quem o experiencia. Os 

objetivos específicos para tratar a temática podem ser explicitados: 

 Compreender o contexto histórico-político que envolveu a criação da 

Escola de Gestão Pública; 

 Relacionar a proposta de formação da EGPCE com diferentes 

paradigmas  de Avaliação de Políticas Públicas; 

 Analisar a percepção que têm os diferentes sujeitos que vivenciaram e 

vivenciam o programa de formação da EGPCE. 

Nesse caso, vale salientar que o programa de formação a ser avaliado, 

encontra-se ativo, o que torna a avaliação, ao mesmo tempo, atraente e complexa. 

Portanto, destaca-se a relevância do desenvolvimento desta pesquisa, abordando 

essa temática, tanto do ponto de vista acadêmico quanto político. 

Esta investigação se insere dentro das perspectivas da linha de pesquisa 

Desenho das Políticas Públicas de Caráter Social do Núcleo Multidisciplinar de 

Avaliação de Políticas Públicas (NUMAPP), no grupo de Políticas Públicas e 

                                                 
6
 Na Coordenadoria do Desenvolvimento do Escola e da Aprendizagem (CODEA) da  Secretaria de 
Educação Básica do Estado do Ceará (SEDUC) no período de 2005 a 2012. 
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Educação (PPDUC) do Mestrado Profissional em Avaliação de Políticas Públicas 

(MAPP) da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa têm por base 

uma pesquisa bibliográfica, sincronizadas com as falas dos sujeitos que vivenciaram 

ou vivenciam o programa de formação da EGPCE. Diante da complexidade do tema 

em estudo, a pesquisa bibliográfica tornou possível a definição das principais 

categorias conceituais e teóricas que fundamentam esta avaliação: Gestão Pública, 

Escolas de Governo e Avaliação. 

 Assim, realizamos uma pesquisa avaliativa tendo como objeto principal 

de análise o programa de formação da EGPCE. Procuramos realizar uma análise 

que se aproximasse dos eixos de avaliação do modelo experiencial de Lejano 7 

(2012). Tal modelo se baseia na experiência de conhecimento de pessoa ou grupo 

inserido na política, tendo como critério mais importante a autenticidade. Tem como 

principal instrumento a experiência local, da qual o pesquisador pode se aproximar 

por meio do estabelecimento de diálogo com os atores da política. 

Para realizar a coleta de dados desta pesquisa, utilizamos a abordagem 

qualitativa por intermédio da aplicação de questionários para os cursistas egressos 

do Curso de Formação de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação e 

para o Grupo Técnico de Desenvolvimento de Pessoas (GTDEP). Este grupo é 

formado por dois servidores de cada órgão ou entidade da administração pública 

estadual do Poder Executivo e foi instituído pelo Decreto n.º 29.191, de 19 de 

fevereiro de 2008. Propõe-se como objetivo constituir-se como instrumento de 

integração, cooperação e comunicação entre EGPCE e órgãos do Poder Executivo 

Estadual. Outro instrumento de coleta foram as entrevistas com os gestores 

formuladores e executores do programa de formação da EGPCE, os representantes 

sindicais dos servidores públicos, os instrutores e os gestores. 

Entendemos que as combinações desses instrumentos foram capazes de 

garantir condições necessárias para alcançar os objetivos propostos na pesquisa, 

possibilitando apreender os alcances e limites do programa. 

 O presente estudo está estruturado em três itens. Em um primeiro 

momento, apresentamos os aspectos introdutórios indispensáveis à compreensão 

da relevância da pesquisa avaliativa. No primeiro item, dialogamos e articulamos a 

                                                 
7
 Raul Lejano é docente na Universidade da Califórnia e ensina análise política e planejamento 
ambiental. Em seu livro Parâmetros para análise de políticas: a fusão de texto e contexto (LEJANO, 
2012), oferece uma maneira de pensar análise de políticas públicas que leva em conta tanto os 
métodos positivistas tradicionais quanto os desafios apresentados pelo pós-positivismo. 
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essência desta pesquisa, isto é, as correntes metodológicas do campo de avaliação, 

descrevendo o conceito de avaliação de políticas sob múltiplos olhares, definindo 

alguns paradigmas de avaliação norteadora desta caminhada. Na sequência, 

descrevemos os “aspectos metodológicos”, apresentando todo o percurso 

metodológico adotado para a consecução da pesquisa, bem como os instrumentos 

de coleta e a forma como foram analisados e interpretados os dados coletados. 

No segundo item, procuramos compreender a trajetória institucional do 

programa de formação da EGPCE, numa abordagem histórico-política e, 

posteriormente, apresentamos o espaço territorial que acolhe o lócus desta pesquisa, 

pondo em relevo a EGPCE e o histórico do curso escolhido. 

No terceiro item, realizamos uma análise do Programa de Formação da 

EGPCE, tendo como referência a experiência dos sujeitos que 

vivenciaram/vivenciam o programa. Privilegiamos como unidade de estudo a ser 

pesquisada o curso de Formação de Gestores de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), ministrado no período de outubro de 2011 a março de 2012, 

totalizando 180 h/a, envolvendo 53 sujeitos, a saber: dirigentes, representantes 

sindicais e GTDEP, gestores, instrutores e cursistas egressos do curso acima 

especificado. Por fim, apresentamos as considerações finais da pesquisa, 

atendendo aos objetivos, mencionando as suas limitações e sugerindo 

trabalhos a serem realizados a partir dos resultados aqui alcançados. 
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1 DESENHO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA AVALIATIVA 

 

 Avaliar a experiência de formação da EGPCE para os 

servidores/empregados públicos do estado do Ceará se constitui o objetivo maior da 

presente pesquisa. Para sua realização, o lócus escolhido não poderia deixar de 

ser a própria EGPCE. A opção pela instituição deve-se ao fato de ela desenvolver o 

programa de formação em gestão pública para todo o serviço público, visando 

adequar as competências dos servidores/empregados públicos aos objetivos das 

instituições, por meio de eventos de formação e capacitação, ofertando cursos de 

aperfeiçoamento de curta duração na modalidade presencial e a distância, 

mediante educação corporativa e representando, proporcionalmente, um maior 

número de egressos atendidos pelo programa de formação, a que possibilita um 

melhor conhecimento dos resultados. Além dos aspectos pontuados, a nossa 

condição de técnico da EGPCE favoreceu uma maior aproximação e, 

consequentemente, uma maior abertura para realizar a investigação.  

Nesse sentido, privilegiamos como unidade de estudo a ser pesquisada, 

o Programa de Formação da EGPCE, ancorado nos múltiplos olhares dos sujeitos 

envolvidos: formuladores, representantes sindicais dos servidores públicos, GTDEP, 

gestores da EGPCE e SEPLAG, instrutores e egressos do curso de Formação de 

Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação, ofertado pela EGPCE na 

modalidade presencial no período de outubro de 2011 a março de 2012, com a 

carga horária de 180 h/a.   

Nesse contexto, portanto, trazemos à tona a nossa inquietação sobre que 

tipo de avaliação de políticas pública a nossa pesquisa poderia incorporar. Para 

esclarecer essa questão, adotamos duas estratégias de análise: 

 dialogar com os diferentes paradigmas sobre avaliação de políticas 

públicas, na perspectiva de compreender as diferentes nuances do 

objeto pesquisado; 

 articular o modelo de avaliação escolhido, sincronizado ao percurso 

metodológico, ancorado nos múltiplos olhares analisados num 

processo dialógico desde a concepção, implementação e reflexão 

sobre o contexto. 

Neste sentido, foram separadas duas categorias de análise: Avaliação de 

Políticas Públicas e Gestão Pública. Estas foram analisadas num processo dialógico 

e serviram como referência para construir a concepção de avaliação que norteou 
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esta pesquisa. 

 

1.1 Avaliação de políticas públicas e EGPCE: uma articulação necessária 

 

Em uma redefinição do papel do Estado, o qual vem sendo objeto de 

sucessivas e amplas transformações na sociedade, a avaliação de Políticas Públicas 

surge como um instrumento que fornece informações e subsídios que possam 

auxiliar os gestores na tomada de decisão, para intervir, quando necessário, e 

realizar ajustes, o que eleva à visibilidade e à credibilidade das ações públicas. 

No contexto dos anos 1980/1990, o processo de redemocratização exigiu 

um novo tipo de avaliação ligada à demanda pela ampliação dos direitos sociais e 

de programas e políticas de cunho social, além da necessidade de controle e 

transparência dos gastos públicos. Surge assim, no Brasil, uma concepção de 

pesquisa avaliativa que tenta superar as concepções fiscalizatórias e burocráticas 

anteriores. As avaliações atendem também as exigências dos organismos 

financeiros internacionais, com foco na esfera da eficiência e da eficácia, ou seja, de 

se fazer o máximo com o mínimo de recursos. O resultado disso é o surgimento de 

um mercado cada vez maior de instituições e de profissionais interessados em obter 

parte dos recursos públicos, gerando o aumento da demanda por avaliação (SILVA, 

2001). 

Essa declaração sinaliza que as agências multilaterais têm influenciado 

e/ou induzido à dinâmica de avaliação de programas e projetos na esfera social, 

dentro do contexto governamental. 

Esse processo, segundo Silva (2001), leva a uma consequente 

despolitização dos debates, impondo uma supremacia da dimensão técnica da 

avaliação. Nas pesquisas demandadas pelo Estado e pelos organismos 

internacionais, prevalece a dimensão tecnicista, minimizando os debates políticos. 

Nesse contexto, vale ressaltar uma concepção de avaliação que se contraponha à 

prevalência do técnico sobre o político. A avaliação deve unificar as duas práticas: a 

dimensão técnica e a política. Ambas são essenciais e devem coexistir. 

O espaço de estudos acadêmicos voltados ao debate sobre avaliação de 

políticas públicas no Brasil dispõe de uma experiência ampla e diversificada nas 

áreas de planejamento, acompanhamento e avaliação, de acordo com Rodrigues 

(2008): 
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No Brasil, é apenas no final da década de 1980 e início da década de 
1990 que a temática da avaliação das políticas públicas intensifica-se, 
assumindo um papel de destaque nas administrações públicas da América 
Latina, no contexto da reforma do Estado, e direcionada a uma agenda 
neoliberal. (RODRIGUES, 2008 p. 8). 

 

Dessa forma Rodrigues (2008) destaca que, na área da administração 

pública, deu-se o processo de formulação de planos e elaboração de projetos. Por 

consequência, acabaram sendo negligenciadas as etapas de acompanhamento e 

avaliação. 

Neste sentido, ao avaliar um programa na esfera da administração pública 

– o programa de formação conduzido pela EGPCE para os servidores/empregados 

públicos estaduais, particularmente o curso de Formação para Gestores de 

Tecnologia da Informação e Comunicação –, fez-se necessário, inicialmente, 

conhecer o debate em torno dos diversos conceitos sobre a avaliação de políticas 

públicas nas perspectivas positivistas, construtivistas e pós-construtivista, para que, 

em seguida, definíssemos a concepção de avaliação desta pesquisa e 

delineássemos o seu  percurso metodológico. 

 O primeiro modelo que destacamos na perspectiva positivista é descrito 

por Holanda (2006), que assim define avaliação: 

 

Em um sentido lato, avaliar significa estimar, ajuizar, medir, classificar, 
computar, apreciar ou determinar a valia, o valor, o preço ou o 
merecimento de alguém. Em um sentido estrito – avaliar é determinar o 
mérito e a prioridade de um projeto de investimento ou de um programa 
social, geralmente financiado com recursos públicos e voltado para 
resolver um determinado problema econômico ou social. (HOLANDA, 2006, 
p. 79). 
 
Entende-se por avaliação um procedimento sistemático de levantamento e 
análise de dados visando identificar os resultados, efeitos ou impactos de 
um programa ou projeto e a aferir sua relevância, sustentabilidade, 
eficiência e eficácia, em confronto com os objetivos estabelecidos quando 
de sua concepção ou formulação. O objetivo básico de qualquer avaliação 
é obter informações úteis e críveis sobre o desempenho dos programas, 
identificando problemas e limitações, potencialidades e alternativas, 
levantando práticas mais eficientes e recolhendo lições e subsídios que 
possam ser retroalimentados no processo de planejamento e formulação 
de políticas públicas, de modo a aumentar sua eficiência, eficácia e 
efetividade. (HOLANDA, 2006, p. 84-85). 

 

Nessa perspectiva, Holanda (2006) apresenta o modelo de avaliação 

sistemática, programada e ordenada, com a finalidade de aferir resultado e impactos 

na atuação de programas sociais, valorizando o juízo de valor, sobrepondo o mérito, 

o valor, a utilidade, a relevância, a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações de 
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governo. O autor ainda expõe que a política pública, para se tornar realidade, requer 

que seja transformada em programas e projetos. Considera a avaliação como algo 

difícil, oneroso, complexo e multidimensional, que está sempre predisposta a 

variadas interpretações. 

Em relação às etapas que devem conter uma avaliação de políticas 

públicas, Holanda (2006) descreve as etapas que devem caracterizar toda avaliação 

de políticas para que esta possa trazer os dados esperados. Vinculando a avaliação 

ao planejamento de políticas, este deveria se desenvolver ao longo de toda a sua 

elaboração por meio das seguintes etapas: diagnóstico das situações e das 

condições sociais de um grupo para identificação de problemas que possam se 

tornar objeto de um programa; planejamento ou conceitualização das ações do 

programa; avaliação ex ante dos aspectos técnicos do programa; monitoramento da 

execução do programa e, por fim, avaliação ex post ou avaliação de resultado                                         

para constituir juízos de valor sobre a eficiência, eficácia e efetividade do programa. 

Ao apresentar esse modelo de avaliação descrito por Holanda (2006) e ao 

relacioná-los com o nosso objeto de estudo, percebe-se que a EGPCE também 

acompanha e monitora constantemente os seus resultados por meio dos 

instrumentais EGP em Números e Painel de Controle. O EGP em Números tem 

como objetivo monitorar e acompanhar as ações desenvolvidas pela EGPCE. Nele, 

são apresentadas as quantidades de realizações/atendimentos efetivados (cursos, 

oficinas, encontros, seminários, palestras, atendimentos, escolarização, 

financiamento, afastamento e convênios). No Painel de Controle, são registradas as 

quantidades de servidores capacitados por cada instituição setorial do Executivo 

estadual, com base em informações apresentadas por essas instituições, 

mensalmente, por correio eletrônico. 

Neste sentido, percebemos que a EGPCE, ao acompanhar o programa de 

formação por meio da ferramenta acima descrita, aproxima-se do modelo de 

avaliação positivista, uma vez que ambos analisam seus resultados em números – e 

quanto maior o número, mais significante é, para auxiliar os gestores no processo de 

tomada de decisão frente aos objetivos formulados. 

Tendo como referência essa perspectiva de avaliação, Lejano (2012) se 

contrapõe ao modelo positivista quando afirma: 

[...] que o paradigma positivista, é um modelo político fundamentado na 
crítica, o qual entende os resultados e processos políticos como 
movimentos políticos para criar ganhos aos grupos com poder de influencia, 
os quais buscam retratar as injustiças e inconsistências destas políticas. 
(LEJANO, 2012, p. 22). 
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Rodrigues (2011) corrobora a afirmação de Lejano (2012), ao enfatizar 

que esse modelo é marcado por forte instrumentalidade, pois sua finalidade principal 

é auxiliar no processo de tomada de decisão a partir da análise dos resultados 

alcançados, caracterizando-se por abordagens lineares, centradas na neutralidade e 

na mensuração de resultados. 

Saindo de um modelo de avaliação centrado nos métodos quantitativos, 

na descrição e no juízo de valor, iremos adentrar em um novo modelo, o 

construtivista, que adota métodos qualitativos e incorpora os anseios, expectativas e 

visões dos stakeholders, cuja principal dinâmica é a participação. Por participação, 

queremos simplesmente dizer que ela está embasada numa dimensão 

hermenêutico-dialética8, num processo colaborativo. 

Guba e Lincoln (2011), em relação à participação dos envolvidos na 

pesquisa, destacam: 

 
Faz sentido considerar os interesses de todos os grupos que são colocados 
em riscos por qualquer avaliação. Faz sentido também proteger os 
interesses dos menos influentes contra a usurpação por parte dos mais 
influentes, como parte essencial do processo. Desse modo, a mudança de 
avaliação direcionada ao cliente para a avaliação direcionada ao 
consumidor e deste para o grupo de interesse não é tão sensível quanto 
alguém possa a princípio ser levado a acreditar, sem alguma percepção da 
história do desenvolvimento da avaliação enquanto disciplina. Essa 
mudança pode tornar a avaliação um processo mais complexo e 
desordenado, mas não um processo essencialmente distinto. (GUBA; 
LINCOLN, 2011, p. 86). 

 

Ainda no sentido de estabelecer uma compreensão entre as abordagens 

positivista e construtivista, Guba e Lincoln (2011) destacam: 

 

[...] As abordagens construtivistas criticam a avaliação positivista em razão 
de dois aspectos dignos de consideração: o caráter multiforme das 
situações estudadas e a pluridimensionalidade dos problemas objetos de 
análise, atualmente muito mais visões possíveis devido aos atores 
envolvidos, ou seja, variedade de maneiras de apreensão do real e dos 
valores que se baseiam [...] (GUBA; LINCOLN, 2011, p. 308). 

 

Em uma primeira aproximação desse modelo de avalição, 

apresentaremos uma definição de avaliação de políticas públicas ancorada na 

                                                 
8
 No processo hermenêutico-dialético, as construções ocorrem por meio da interação de um condutor 
com as informações, os contextos, os ambientes, as situações e outros construtores. Essas 
construções ocorrem em virtude da interação entre o conhecedor, o já conhecido e o que ainda se 
pode conhecer ou existe para ser conhecido (GUBA; LINCOLN, 2011, p. 160). 
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concepção de Sobrinho (2004, p. 88), que se contrapõe à proposta do modelo 

positivista, quando afirma que não há um único modelo de avaliação, uma só 

concepção, uma só prática: “A avaliação é plurirreferencial, dotada de múltiplos 

sentidos e interesses distintos e contraditórios, como tudo o que se realiza na esfera 

social e pública dos valores e ideologia”. 

Nesse sentido, Silva (2008) corrobora a afirmação de Sobrinho ao se 

contrapor à ideia de neutralidade, pressupondo que a política não percorre um 

caminho único, linear; logo, os resultados da avaliação não são verdades universais 

nem resultados “fechados”, acabados. Silva (2008) considera os sujeitos e os 

interesses envolvidos no processo, fundamentando-se em valores e concepções 

sobre a realidade social partilhados pelos sujeitos. 

Silva (2008) adota o modelo de avaliação compreensiva, em que, mais 

que avaliar a relação meta proposta versus meta alcançada, procura entender os 

efeitos produzidos pela implementação do programa. 

Ao considerar a concepção analítica e compreensiva referente ao 

paradigma construtivista de Guba e Lincoln (2011), destaca a relevância do poder no 

ato de avaliar e a concepção de que o ato de avaliação é um ato político. Guba e 

Lincoln (2011) ressaltam que a própria ciência e as realidades são construções e 

rejeitam a abordagem dominante e manipulatória. 

Assim, segundo Guba e Lincoln (2011), o desenvolvimento histórico da 

avaliação passou por quatro gerações. A primeira geração, profundamente técnica, 

data da década de 1960. Em seguida, surge uma segunda geração, mais descritiva, 

predominante da Segunda Guerra Mundial até meados da década de 1960. Uma 

terceira geração aparece, enfatizando a formulação de juízo de valores; prevaleceu 

de meados da década de 1960 até meados da década de 1970. Finalmente, a 

quarta geração constitui-se de um modelo de avaliação que considera as 

reivindicações e preocupações (stakeholders) e utiliza a metodologia do paradigma 

construtivista. 

A avaliação de quarta geração, descrita por Guba e Licoln (2011), traz a 

riqueza da dimensão hermenêutico-dialética, que compreende um modelo que 

valoriza as reivindicações, preocupações e questões dos grupos de interesse. É o 

critério básico, sendo considerado parte do processo em construção. Essa 

concepção fortalece uma visão mais ampla e complexa de um determinado objeto, 

permitindo-nos verificar impactos e buscar estratégias, numa dita negociação. Essa 

perspectiva nos alerta para a necessidade de escapar da ideologia gerencialista, 
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para valorizar a pluralidade de ideias e para repensar as bases ontológicas das 

interpretações avaliativas. 

Guba e Licoln (2011), por sua vez, destacam que a metodologia 

construtivista é interativa, às vezes, intuitiva e, indubitavelmente, aberta. Defendem 

que não existe nenhuma realidade única e “real”, mas apenas múltiplas realidades 

construídas pelos seres humanos. Partem da suposição de que as realidades não 

estão objetivamente “lá fora”, mas são construídas pelas pessoas, normalmente sob 

influência de sua série de fatores sociais e culturais que geram construções 

compartilhadas. Esse método une o avaliador e os interessados em uma interação e 

cria o produto da avaliação, utilizando uma abordagem hermenêutico-dialética. 

Nessa perspectiva construtivista, Guba e Licoln (2011) consideram não 

existir uma realidade única, mas sim múltiplas realidades construídas pelos sujeitos, 

de forma compartilhada. Destacam que o paradigma construtivista substitui a 

ontologia realista proveniente do paradigma convencional, pela ontologia relativista, 

a qual considera as múltiplas construções. 

Lejano (2012, p. 112) faz séria críticas à abordagem construtivista. 

Destaca que essa abordagem “[...] vê a política como uma construção social, 

atrelada a um conjunto de conhecimento e autoridade, ela se torna, por sua vez, 

uma mediadora, advogada, um nó nas relações de poder ou parte de uma 

comunidade discursiva”. 

Ao considerar uma visão mais atual do ato avaliativo, encontramos, na 

perspectiva pós-construtivista, uma proposta que detém o seu pensar na 

preocupação com a natureza múltipla e complexa da experiência, na necessidade 

de articular o texto (política) com o contexto (campo). Essa teoria do Texto e do 

Contexto, proposta por Lejano (2012), prima por um modelo de política baseado na 

experiência, valorizando a complexidade e a multidimensionalidade, respeitando o 

conhecimento, o sentimento e a autoridade moral. A análise reside na experiência 

concreta e na autenticidade, pautando-se na ideia de que o objeto complexo possui 

múltiplas facetas, ondulações e lados. Assim, não é considerado um modelo linear. 

Na concepção de Lejano (2012) a respeito do sentido de avaliar políticas 

públicas, advoga-se que são necessárias novas abordagens que dialoguem com a 

complexidade das situações políticas. O autor considera que a experiência não é 

linear e apresenta múltiplos caminhos de saber e conhecer. Considera ainda que 

devemos tratar contextos políticos como fenômenos, que só podem ser 

compreendidos por alguém que os tenha experimentado. 
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Nesse ímpeto, Lejano (2012) enfatiza que as hipóteses surgirão de um 

processo cíclico em que teoria e prática emergem de um contexto. Apresentando 

múltiplos caminhos e opções de saber, esse modelo com base na experiência 

considera a análise integração, ou seja, uma fusão de diferentes linhas de 

informações de modo a obtermos uma percepção mais completa do todo. Portanto, 

nesta análise, o objeto é considerado a ação. 

Lejano (2012) não desconsidera os paradigmas positivistas e as 

informações deles decorrentes, como dados estatisticamente mensuráveis, mas ele 

aponta que os tipos de informações colhidos vão desde as estatísticas até a análise 

subjetiva e qualitativa do contexto. Dessa forma, ele vai além, valoriza os diversos 

dados que podem convergir e fornecer novas percepções comuns sobre 

determinado fenômeno. 

A proposta de avaliação em profundidade de Rodrigues (2008) e a 

filosofia do texto e contexto proposta por Lejano (2012) permitem uma interação, 

valorizando a discussão de modo mais detalhista, mais denso, enriquecendo o 

sentido compreensivo e aprofundando o ato avaliativo. Por isso, a autora declara 

que a intenção é aprimorar as informações e analisar os conteúdos da política em 

estudo, dialogando com pesquisas recentes no contexto brasileiro, na área de 

políticas públicas, enfocando o processo, o contexto e a cultura, direcionando o olhar 

para os paradigmas orientadores da política. 

Em Rodrigues (2008), encontramos um diálogo profícuo com a 

perspectiva de Lejano (2012). Destaca-se a avaliação em profundidade, uma 

abordagem antropológica que tem como foco a territorialidade e a temporalidade da 

implantação da política pública no âmbito local. A proposta dessa concepção 

avaliativa visa à construção de mecanismos hermenêuticos que deem centralidade à 

experiência e ressignificação ao sujeito-alvo da política. 

Já Gussi (2008) comunga da concepção de Rodrigues (2008) e Lejano 

(2012), quando se refere à importância de uma avaliação das políticas públicas de 

caráter social ancorada na trajetória institucional de uma política. Busca-se assim 

perceber o grau de coerência e/ou dispersão da política ao longo do seu trânsito 

pelas vias institucionais. Ambos defendem que os resultados da pesquisa avaliativa 

não seriam conclusivos, e a construção consensuada sempre estaria aberta. 

Nesse contexto, iniciamos com a construção da trajetória institucional da 

Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE), buscando acompanhar as 

diferentes fases – desde sua concepção, formulação e implementação até a sua 
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operacionalização final, como destaca Rodrigues (2008): 

 

Para apreensão da trajetória institucional é fundamental a realização de 
pesquisa de campo com a realização de entrevistas com dirigentes agentes 
e representantes de instituições envolvidas na formulação e implementação 
de uma mesma política. Ao recompor essa trajetória, é importante que se 
atente para os aspectos culturais inerentes a esses espaços institucionais e 
organizacionais. (RODRIGUES, 2008, p. 12). 

 

Para isso, a pesquisa propôs realizar uma descrição da vivência da 

política a partir da reconstituição da trajetória da política ancorada na compreensão 

dos sujeitos envolvidos com a política: formuladores/implementadores, 

representantes sindicais dos servidores públicos e GTDEP, gestores (EGPCE e 

SEPLAG), instrutores (EGPCE), cursistas egressos do curso de Formação de 

Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação. Isso gerou subsídios para a 

construção da análise da pesquisa. 

Ao apresentar os paradigmas de avaliação em políticas públicas nesta 

pesquisa e ao olhar essa politica com a lente voltada para o nosso objeto de análise, 

procuramos caminhos que redirecionassem nossa avaliação integrada ao campo do 

contexto, experiência e complexidade, ancorando-se na forma de compreensão da 

realidade como ela é. Neste sentido, para atender aos propósitos desta pesquisa, a 

metodologia tomou o cuidado de realizar uma proposta de avaliação de política 

pública na perspectiva de Lejano (2012). Como vimos, esse autor propõe um modelo 

experiencial de avaliação, com base na experiência de conhecimento de pessoa ou 

grupo, inserido na política, cujo critério principal é a autenticidade, integrada à 

experiência local, da qual o pesquisador pode se aproximar por meio do 

estabelecimento de diálogo com os atores da política. Encontramos, nessa proposta 

de avaliação, o caminho mais adequado para compreendermos as nuances pelas 

quais trilha o programa de formação ofertado pela EGPCE para os servidores 

públicos do estado do Ceará. 

 

1.2 Percurso metodológico da pesquisa 

 

A fim de tornar claro como realizamos a pesquisa, descrevemos a seguir 

os passos metodológicos que incluem a seleção dos sujeitos envolvidos e das 

ferramentas utilizadas, os procedimentos para a coleta de dados e as diferentes 

etapas levadas a efeito. 
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A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho tem 

caráter qualitativo. Sob o ponto de vista dos objetivos e da natureza do problema, a 

pesquisa caracteriza-se como exploratória. O modelo de Avaliação escolhido foi uma 

proposta de avaliação experiencial de Lejano (2012), esse autor propõe um modelo 

experiencial de avaliação, com base na experiência de conhecimento de pessoa ou 

grupo, constituiu-se de uma estratégia dialógica, capaz de viabilizar uma integração 

entre teoria e prática. Resumindo, utilizamos os seguintes instrumentos de coleta de 

dados: a) levantamento bibliográfico, documental e estatístico; b) entrevistas; e c) 

questionários. Tal material serviu de suporte e meios por intermédio dos quais 

buscamos alcançar os objetivos propostos. 

A avaliação com base na experiência de quem vivenciou/vivencia o 

programa de formação da EGPCE mostrou-se apropriada para a realização da 

pesquisa, já que o objetivo geral foi compreender como a EGPCE executa o 

programa de formação para o servidor público estadual. 

As fontes de coleta de dados utilizadas foram: i) documentos oficiais da 

EGPCE; ii) registros em arquivo da EGPCE; iii) entrevistas com os 

formuladores/implementadores da EGPCE; iv) entrevistas com os representantes 

sindical; v) entrevistas com instrutores e gestores que demandaram o curso; vi) 

entrevistas com gestores da EGPCE; vii) questionários com os representantes do 

GTDEP e cursistas egressos do curso de Formação de Gestores de Tecnologia da 

Informação e Comunicação. 

Para desenvolver esta pesquisa, a amostra escolhida foi um curso na 

modalidade presencial, o qual se, justifica por este ser o evento de formação mais 

solicitado pelos órgãos do Poder Executivo para a EGPCE, conforme 

documentações oficiais da escola. 

Na perspectiva de alcançar os objetivos propostos na pesquisa, foi 

escolhido o curso de Formação de Gestores de Tecnologia da Informação e 

Comunicação. Fundamentou-se tal escolha nos seguintes argumentos: 

a) surgiu a partir de um levantamento de auditoria realizado pelo Tribunal 

de Contas do Estado (TCE) no ano de 2011, com o objetivo de avaliar 

a situação da governança de tecnologia da informação na 

Administração Pública Estadual; 

b) foi ofertado em parceria com órgãos públicos (EGPCE e SEPLAG), 

com amplo alcance nos 66 órgãos do Poder Executivo localizados no 



29 

 

município de Fortaleza; 

c) era restrito a gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) dos 66 órgãos do Poder Executivo;   

d) teria certificação emitida apenas se fosse apresentado, no final do 

curso, um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, o qual, também, foi 

um instrumento de avaliação do rendimento do cursista. Este tinha 

como título Plano de Implantação de Práticas de Governança de TI, a 

ser desenvolvido pelos cursistas a partir de uma análise e de um 

diagnóstico da situação atual de seu órgão/entidade, utilizando os 

conceitos aprendidos no curso (Anexo A); 

e) tem relação com um dos eixos do programa de formação da EGP, a 

saber, o eixo de Tecnologia da Informação e Comunicação.    

        

1.2.1 Técnicas da pesquisa 

 

A base de referência desta avaliação foram as entrevistas e os 

questionários integrados à pesquisa bibliográfica e documental sobre a política de 

formação para o servidor público. 

A pesquisa se deu em duas fases: na primeira, realizamos entrevistas 

semiestruturadas e abertas, direcionadas aos formuladores/implementadores, 

representantes sindicais, gestores, instrutores; na segunda, aplicamos 

questionários para o GTDEP e cursistas egressos do curso de Formação de 

Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação. No total, alcançamos 53 

(cinquenta e três) sujeitos, os quais são identificados na pesquisa de acordo com o 

seguinte código: 

a) 02 formuladores 

Ex.: SF1 – S = Sujeito; F = Formulador da Política e 01 = número 

do sujeito na pesquisa; 

b) 02 representantes de sindicato dos servidores públicos estaduais 

Ex.: SRS1 – S = Sujeito; RS = representante do sindicato dos 

servidores públicos estaduais e 01 = número do sujeito na 

pesquisa; 

c) 03 gestores 

Ex: SG1 – S = Sujeito, G = gestores e 01 = número do sujeito na 

pesquisa; 
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d) 02 instrutores 

Ex.: SI1 – S = Sujeito, I = instrutor e 01 = número do sujeito na 

pesquisa; 

e) 31 representantes do GTDEP 

Ex.: SRG – S = Sujeito; RG = Representantes do GTDEP e 01 = 

número do sujeito na pesquisa; 

f) 13 cursistas 

Ex.: SC – S = Sujeito, C = cursista e 01 = número do sujeito na 

pesquisa. 

Realizamos a pesquisa exploratória, inicialmente, por meio da revisão da 

literatura acerca de Avaliação, Gestão Pública e Escola de Governo, bem como pela 

revisão dos documentos relacionados à EGPCE. Segundo Gil (1999), a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida a partir de material elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. Uma das principais vantagens de uma 

pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir a cobertura de uma gama de 

informações muito mais amplas do que se poderia pesquisar diretamente nos 

documentos oficiais.   

Assim, a fase exploratória teve como ponto de partida os levantamentos 

de aspectos teóricos de caráter bibliográfico, denominado Estado da Arte 9 .  

Buscamos as fontes bibliográficas validadas na produção acadêmica, a fim de 

serem abordadas, na discussão teórica da pesquisa, as categorias analíticas 

Avaliação, Gestão Pública e Escola de Governo. Dessa forma, debruçamo-nos 

sobre publicações científicas, artigos, teses e dissertações, tanto digitais (via web) 

como em periódicos impressos nacionais, no período compreendido entre 1990 a 

2014. 

A análise desse conjunto de fontes possibilitou a coleta de dados e 

informações a respeito do contexto da política de capacitação do servidor público, 

bem como a identificação das concepções e da formulação dessa política conduzida 

pela EGPCE de forma articulada ao panorama nacional. 

Teve prioridade de análise, o arcabouço jurídico, que aborda aspectos 

pertinentes à capacitação do servidor público estadual, assim como os programas 

                                                 
9
 Estado da Arte é a pesquisa de caráter bibliográfico que tem como escopo mapear, em diferentes 

épocas e lugares, produções acadêmicas e científicas nos diferentes campos do conhecimento. 
Também é reconhecido por realizar uma metodologia de caráter inventariante e descritiva sobre o 
tema que se busca investigar, à luz de categorias e facetas que vão ser analisadas (FERREIRA, 
2002). 
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de governo do período de 2009 a 2014, relacionados, respectivamente, aos 

programas de formação – documentos institucionais nacionais e locais da EGPCE, 

quais sejam, Emenda Constitucional n.º 19/98 (art. 5º e, especialmente, art. 39), de 4 

de junho de 1998; Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP – 

Decreto n.º 5.707/06, de 23 de fevereiro de 2006); PPA federal (2012-2015) e PPA 

estadual (2008-2011); Política Estadual de Desenvolvimento de Pessoas (PEDEP – 

Decreto n.º 29.642, de 5 de fevereiro de 2009); Decreto n.º 29.191, de 19 de 

fevereiro de 2008, que criou o Grupo Técnico de Desenvolvimento de Pessoas 

(GTDEP); Lei n.º 14.335/2009, que criou a EGPCE; Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) e Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas (PTDEP) da EGPCE. 

Reconhecendo a importância das metodologias associadas à pesquisa 

documental e bibliográfica, optamos por entrevistas individuais e questionários, que 

Bauer e Gaskell (2002) chamam de multimétodos. Esses métodos foram utilizados 

na coleta de informações dos sujeitos envolvidos na formulação e implementação da 

política. 

A realização das entrevistas articula-se aos outros instrumentos e 

procedimentos de pesquisa escolhidos e tiveram como principais objetivos: 

a) compreender o contexto histórico-político que envolveu a criação da 

Escola de Gestão Pública; 

b) relacionar a proposta de formação da EGPCE com diferentes 

paradigmas  de  Avaliação de Políticas Públicas; 

c) analisar a percepção que têm os diferentes sujeitos que vivenciam a 

EGPCE (GTDEP10 , representantes sindicais, gestores, instrutores e 

cursistas) a respeito do programa de formação por ela conduzido. 

Elaboramos um tópico-guia para a entrevista com os sujeitos envolvidos 

na pesquisa (Apêndice). Segundo Bauer e Gaskell (2002), isso ajuda a criar um 

norte para a discussão, apoiando-se numa progressão lógica dos objetivos 

propostos no estudo. 

Antes de serem efetivadas as entrevistas, enviamos uma comunicação 

eletrônica mediante correio eletrônico, expondo os objetivos do estudo e solicitando 

o consentimento dos entrevistados para a sua realização. O cuidado com a ética na 

                                                 
10

 O Grupo Técnico de Desenvolvimento de Pessoas (GTDEP) foi instituído pelo Decreto n.º 29.191, 
de 19 de fevereiro de 2008. É formado por dois servidores de cada órgão ou entidade da 
administração pública estadual do Poder Executivo. Este grupo é coordenado pela EGPCE 
conforme Decreto n.º 30.354-a, de 11 de novembro de 2010. 
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conduta da entrevista se deu pela não exposição dos nomes dos entrevistados e 

pelo cuidado em distanciar-se do objeto investigado, não conduzindo nem 

interferindo em suas falas, como também nas transcrições fiéis ao discurso do 

entrevistado. 

Nesses termos, por meio das entrevistas individuais abertas, avaliamos a 

experiência de formação da EGPCE para os servidores públicos do estado do Ceará, 

ancorando-se na visão dos sujeitos entrevistados. 

Esse entendimento está respaldado em Bauer e Gaskell (2002): 

 
Toda pesquisa com entrevista é um processo social, uma interação ou um 
empreendimento cooperativo, em que as palavras são meio principal de 
troca. Não é apenas um processo de informação de mão única passando de 
um (o entrevistado) para outro (o entrevistador). Ao contrário, ela é uma 
interação, uma troca de ideias e significados, em que várias realidades e 
percepções são exploradas e desenvolvidas. (BAUER; GASKELL, 2002, p. 
73). 

 

A aplicação dos questionários foi feita com 66 representantes do GTDEP 

e 26 egressos do curso de Formação de Gestores de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, ofertado no período de outubro 2011 a março de 2012 pela EGPCE. A 

seguir, discorremos sobre a aplicação dos questionários com os egressos do curso. 

Antes de iniciarmos a aplicação do questionário, realizamos um pré-teste 

na EGPCE, com o objetivo de identificar possíveis falhas na elaboração do questio-

nário, visando redimensionar a complexidade das questões, eventuais imprecisões 

na redação e adequação da linguagem, como bem assegura Gil (1999) para avaliar 

a receptividade dos respondentes. 

Dos questionários enviados a todos os representantes titulares do 

GTDEP, responsáveis pela validação de inscrição, levantamento de demandas e 

disseminação do programa de formação em sua instituição, no total de 66, foram 

obtidos 31 retornos, um percentual de 47% de respostas. Quanto às respostas dos 

cursistas, no total de 26 cursistas, foram obtidos 13 retornos, um percentual de 50% 

de respostas. Apesar do percentual de 47% de respostas dos representantes do 

GTDEP e dos 50% de respostas dos cursistas, as informações desses sujeitos 

foram bastante válidas e enriquecedoras para o trabalho de pesquisa e 

possibilitaram maior compreensão do programa executado pela EGPCE e 

vivenciado pelos cursistas. 

Os documentos oficiais, a pesquisa bibliográfica e os resultados das 

entrevistas e dos questionários foram fundamentais para a descrição do programa 
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já que as visões e experiências dos envolvidos são tão importantes quanto os 

textos e documentos oficiais que orientam a política. 

Com o objetivo de sintetizar os procedimentos metodológicos construídos 

de tal forma que as relações entre eles fossem evidentes. Nesta pesquisa optamos 

por representar os caminhos trilhados em um fluxograma simplificado, denominado 

síntese do desenho metodológico da pesquisa, conforme figura a seguir. 

 

Figura 1 – Síntese do percurso metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora (2015). 
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2  A TRAJETÓRIA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA EGPCE: 

TEXTO E CONTEXTO 

 

Nesse item, não queremos ignorar aspectos da natureza administrativa 

nem supervalorizar soluções simplistas que nos levem a frustrações, mas desejamos 

recuperar a história dessas políticas, tentando compreender-lhes a trajetória 

institucional e procurando aprender, na esfera temporal, o momento e o ânimo 

político, social e econômico dos responsáveis políticos pelo programa de formação 

da EGPCE. 

Perfazer esse cenário histórico de política na esfera da gestão pública 

não é algo simples e não segue trajetórias lineares, mas alcança dimensões 

políticas, ideológicas, econômicas e sociais que deflagram constantes disputas entre 

os implementadores, assim como são frequentes sua ressignificação teórica, 

epistemológica, metodológica e técnico-operacional nos diferentes contextos 

históricos. Essas mutações nas políticas e programas também não são definitivas; 

elas se constituem como processos, suas ramificações e seus caminhos, muitas 

vezes antagônicos, coexistem na trajetória institucional. 

Nesse sentido, propomos apresentar os principais fatos e pressupostos 

que se relacionaram à política de formação para o servidor público da EGPCE, 

objeto desta avaliação, procurando compreender o contexto político da trajetória 

institucional da política de formação para o servidor público vivenciada nessa Escola 

de Governo. 

Como forma de compreender o contexto mais amplo em que se dá o 

debate sobre a política de formação para o servidor público numa abordagem 

histórico-política, buscamos abranger aspectos já consolidados na reforma 

administrativa do Brasil e sua influência na capacitação do servidor público. Essa 

retomada histórica inicia-se na era Vargas e desdobra-se até o período dos dois 

mandatos do ex-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso (FHC), a saber, o 

1.º mandato, de 1995 a 1999, e 2.º mandato, de 1999 a 2003, principalmente com a 

reforma do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado Brasileiro 

(MARE) e com o Plano Diretor de 1995. 
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2.1 Gestão pública: início do processo de formação 

 

A partir de uma perspectiva histórica, a gestão na administração pública 

está ancorada em três modelos básicos, que, de acordo com Pereira (1995), 

classifica-se em administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial. 

 Segundo Pereira (1995, p. 15): 

 
Administração Pública Patrimonialista - o aparelho do Estado funciona como 
uma extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, 
possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados prebendas. A 
corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. 

 

Como forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista, a 

administração pública burocrática surge na segunda metade do século XIX. 

Caracteriza-se pela centralização das decisões, hierarquia baseada no princípio da 

unidade de comando, estruturas piramidais de poder, rigidez e impessoalidade nas 

rotinas e controle nos processos administrativos; o foco está nas normas, nos 

regulamentos e no controle dos bens públicos. Os cargos são ocupados levando-se 

em conta a meritocracia – surgem os concursos públicos para a contratação de 

servidores. 

Evidencia-se nesta fase a necessidade de diferenciação e segregação do 

patrimônio público daquele privado, a fim de proteger os interesses coletivos e o 

patrimônio público contra a corrupção, o clientelismo e os interesses particulares. 

Para tal, dentre outras iniciativas adotadas, ressalta-se o uso de controles dos 

procedimentos e dos atos administrativos, bem como o demasiado formalismo. 

O modelo burocrático, em virtude de seu formalismo exagerado e 

preocupação excessiva com controles, torna a administração pública rígida, 

engessada e pouco eficiente. Assim, como consequência, o Estado volta-se para si 

mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que é servir à sociedade. A 

qualidade fundamental da administração pública burocrática é a efetividade no 

controle dos abusos; seu defeito, a ineficiência, a autor referência, a incapacidade 

de voltar-se para o serviço aos cidadãos vistos como clientes (BRASIL, 1995, p. 15). 

O modelo gerencial apoia-se em aspectos positivos daquele burocrático, 

descartando, entretanto, os pontos falhos responsáveis pelos entraves a uma 

administração de qualidade, eficiente e célere, que um novo Estado democrático e 

globalizado demanda. Este modelo objetiva uma gestão pública de qualidade, 

moderna e eficiente, direcionada essencialmente aos cidadãos. Dessa forma, os 
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resultados têm maior importância, sendo aferidos por meio da satisfação de seus 

clientes, ou seja, por meio dos usuários dos serviços prestados pelo ente estatal. 

Entre as décadas de 1980 e 1990, nesses três modelos, as 

características que fazem parte do perfil do servidor público passaram por 

modificações devido ao modelo de gestão e ao contexto econômico, político e social. 

O quadro abaixo apresenta as principais características pretendidas para o perfil dos 

servidores públicos, de acordo com os modelos de gestão supracitados. 

 

Quadro 1 – Resumo das principais características dos servidores públicos    

conforme modelos de gestão 

Servidor patrimonialista Servidor  burocrático Servidor gerencial 

 

 Acesso ao serviço por 

indicação de autoridade 

superior; 

 Sem autonomia/individual; 

 Centralizador nas 

decisões; 

 Independe de 

conhecimento técnico para 

manutenção do cargo; 

 Representa a vontade do 

superior hierárquico; 

 Leal ao superior 

hierárquico; 

 Seguidor irrestrito da 

hierarquia e autoridade 

superior; 

 Não diferencia bem 

público dos bens 

particulares. 

 

 Obtenção do cargo por 

mérito (concurso público); 

 Sem autonomia/ 

 individualidade, 

 dependente de regras e 

regulamentos; 

 Centralizador nas decisões; 

 Competente tecnicamente 

e especialista em sua área 

de conhecimento; 

 Conhecimento sobre a 

legislação e normas legais 

restritos à sua área de 

atuação; 

 Formal nas comunicações; 

 Racional na divisão do 

trabalho; 

 Impessoal nas relações 

(importa o cargo, não a 

pessoa); 

 Seguidor de hierarquia e 

autoridade. 

 

 Obtenção do cargo por concurso 

público (efetivo), ou por cargo 

comissionado/estágio (contratado 

por interesse público); 

 Com mais autoridade e 

responsabilidade por resultados; 

 Trabalha com descentralização 

 de atividades (delegação); 

 Competente tecnicamente com 

conhecimento geral e específico 

sobre a legislação e normas legais 

pertinentes à gestão pública; 

 Preocupado com a execução de 

serviços com menor custo e maior 

qualidade (eficiência); 

 Busca de capacitação contínua 

(desenvolvimento de 

competências); 

 Valorização do desempenho, 

voltado para a obtenção de 

resultados (eficácia – atingir 

indicadores e metas); 

 Visão sistêmica, busca de 

conhecimento de todo o processo. 

Fonte: Bachtold (2013). 
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Nessa retrospectiva, detalhamos, a seguir, a influência desses modelos 

especificamente para a gestão de formação do servidor público, destacando com 

mais ênfase o paradigma gerencial, por ser a reforma administrativa que mais 

evidenciou a política de capacitação para o servidor público. 

O modelo gerencial nasceu com a finalidade principal de eficiência, 

rompendo com a engrenagem do modelo burocrático implantado, que se 

preocupava apenas com o processo, focando apenas o cumprimento de 

regulamentos e a execução de tarefas. O desempenho esperado do servidor, 

nesse modelo de gestão, restringia-se ao papel de cumpridor das normas legais. 

Para compreender o contexto político desse modelo em relação à política 

de recursos humanos, buscamos compreender um pouco da história da reforma 

desse modelo. 

Assim, nossa primeira parada tem como fonte a concepção de Pereira 

(1995), que relata o lado governamental desse contexto político: 

 
Emerge na segunda metade do século XX, como resposta, de um lado, à 
expansão das funções econômicas e sociais do Estado, e, de outro, ao 
desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial, uma 
vez que ambos deixaram à mostra os problemas associados à adoção do 
modelo anterior. A eficiência da administração pública – a necessidade de 
reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como 
beneficiário – torna-se então essencial. A reforma do aparelho do Estado 
passa a ser orientada predominantemente pelos valores da eficiência e 
qualidade na prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de 
uma cultura gerencial nas organizações. 
[...] A diferença fundamental está na forma de controle, que deixa de basear-
se nos processos para concentrar-se nos resultados, e não na rigorosa 
profissionalização da administração pública, que continua um princípio 
fundamental. (PEREIRA, 1995, p. 75). 

 

Pereira (1995) sinaliza que essa reforma delineou diretrizes básicas, 

como a racionalização e a contenção de gastos públicos, a formulação de novas 

políticas de recursos humanos e a racionalização da estrutura da administração 

federal. 

Marcelino (2003) complementa o pensamento descrito anteriormente, 

afirmando que a reforma continha os princípios que o novo governo considerava 

essenciais para a reorganização da Administração Pública: 

  

[,,,] a) restauração da cidadania para prover os cidadãos de meios para 
realização de seus direitos, obedecendo aos critérios de universalidade e 
acesso irrestrito; 
b) democratização da ação administrativa em todos os níveis do governo, 
através da dinamização, redução do formalismo e transparência dos 
mecanismos de controle; controle do Poder Executivo pelo Poder 
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Legislativo e pela sociedade; e articulação e proposição de novas 
modalidades organizacionais de decisão, execução e controle 
administrativo-institucional; 
c) descentralização e desconcentração da ação administrativa, com o 
objetivo de situar a decisão pública próxima do local de ação, além de 
reverter o processo de crescimento desordenado da Administração Federal; 
d) revitalização do serviço público e valorização do servidor público; 
e) melhoria dos padrões de desempenho, a fim de promover a alocação 
mais eficiente de recursos. (MARCELINO, 2003, p. 56). 

  

Pereira (1995) e Marcelino (2003) relatam a preocupação dessa reforma 

com os gastos públicos e a substituição da tradicional forma de organização 

burocrática por uma forma mais flexível de organização das estruturas públicas, 

fundamentada na modernização das estratégias de gestão e na autonomia e 

responsabilização dos gestores e servidores públicos pelos resultados de suas 

ações. 

Nogueira (2011) contrapõe-se aos pensamentos de Pereira (1995) e 

Marcelino (2003), quando afirma que: 

 

A reforma, no fundo, pretendia aumentar a “governança” do aparelho do 
Estado, ou seja, sua capacidade de implementar políticas com eficiência, 
para, dessa forma, fazer com que aumentassem a legitimidade dos 
governos e a governabilidade. Levando em consideração esse diagnóstico 
da crise, buscava responder a um grave desarranjo nas contas públicas e 
às condições da dívida brasileira (interna e externa) tanto quanto à 
exigência de estabilidade monetária e de redução da inflação, a ideia da 
reforma nasceu firmemente ancorada num programa de ajuste fiscal. 
(NOGUEIRA, 2011, p. 173). 

 

A visão de Nogueira (2011) é de que a reforma administrativa gerencial 

veio com a intenção de combinar cortes, incentivos, ajustes fiscais, criação 

institucional, desconstrução e reconfiguração administrativa, tudo baseado em um 

processo eclético e ambíguo, considerado pelo autor como elementos que 

dificultaram o sucesso operacional da referida reforma. 

De acordo com Levy (1997), a administração gerencial, além de 

priorizar os resultados, adequando a estrutura para atender às demandas de local 

e do momento, faz da transparência e do controle do cidadão apoio para a busca 

da eficácia organizacional, com estruturas menos hierarquizadas e com alto grau 

de envolvimento de todos os servidores. 

Em se tratando da administração burocrática, Selden (2010) afirma 

também que esse modelo burocrático de gestão com base no controle e na 

hierarquia começou a ser substituído pelo modelo gerencial focado em 

competência e resultados. 



39 

 

Esses dois autores, Levy (1997) e Selden (2010), enfatizam a 

característica desse modelo de gestão gerencial que está presente no contexto 

atual, no qual a preocupação da administração governamental consiste em ter como 

foco o resultado que o servidor pode alcançar no contexto administrativo. 

Segundo Abrúcio (1997), todas essas reformas pelas quais os Estados 

passaram nas últimas décadas resultaram numa espécie de consenso sobre os 

valores e princípios que deveriam nortear o novo Estado. Tais princípios foram 

chamados de Nova Gestão Pública (NGP). Dentre eles, destacamos alguns no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Resumo dos princípios e características da Nova Gestão Pública (NPG) 

Princípios da NGP Características Finalidades 

Profissionalização da 
alta burocracia 

 A profissionalização do alto escalão governamental é 
condição para o bom desempenho das políticas 
públicas. Uma parte importante destes cargos deve 
ser preenchida necessariamente pela burocracia 
estatal, sendo que os agentes políticos devem 
escolher, na maioria das vezes, os funcionários de 
carreira que devem ocupar tais postos. Para tanto, 
este processo deve ser transparente, com a ampla 
divulgação do currículo dos servidores escolhidos, e 
sofrer controle ininterrupto. 

Bom desempenho das 
políticas públicas. 

Transparência 
Administração pública deve ser transparente e seus 
administradores, responsabilizados 
democraticamente perante a sociedade. 

A profissionalização 
burocrática não a torna 
completamente 
impune à corrupção. 

Descentralização 
Descentralização da execução dos serviços públicos 
que antes estava centralizada é tarefa essencial para 
a modernização do Estado. 

Essa medida busca 
não somente garantir 
ganho de eficiência e 
efetividade, mas 
também aumentar a 
fiscalização e o 
controle social dos 
cidadãos sobre a 
política. 

Gestão por resultado 

Administração Pública por resultado orienta-se, 
basicamente, pelo controle dos resultados. Esse novo 
modelo gerencial busca, paulatinamente, romper as 
barreiras corporativas e paradigmas para a criação 
de uma cultura de desempenho de excelência em 
todos os níveis da administração do Estado. 

Para tanto, é preciso 
orientar a 
administração pública 
por metas e 
indicadores. 

Accountability 
(Responsabilização) 

Implica a transparência dos atos dos governantes 
pelos governados, na ideia de prestação de contas. 

É preciso aumentar o 
grau de 
responsabilização do 
servidor público pelos 
seus atos. 

Fonte: Elaborado pela própria autora (2015) com base em Abrúcio (1997). 

 

Este quadro foi apresentado no intuito de compreendermos os princípios 

da NGP, suas características e finalidades. 
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Dentre dos princípios acima citados, enfatizamos o modelo de gestão por 

resultado, por ser o modelo que rege a gestão pública aderido pelo estado do Ceará. 

Esse modelo influenciou a criação da EGPCE e o programa que estamos avaliando. 

No estado do Ceará, a Gestão por Resultado foi implantada pelo governo 

Lúcio Alcântara, mas foi regulamenta e oficializada em 2007. Nesse ano, o 

governador eleito, Cid Gomes, assume o Estado com o Plano de Governo “O grande 

salto que o Ceará merece”. Por meio da Lei n.º 13.875, de 7 de fevereiro de 2007, 

ele define seu modelo de governar, isto é, “Gestão por Resultados como 

administração voltada para o cidadão, centrada notadamente nas áreas finalísticas, 

objetivando padrões ótimos de eficiência, eficácia e efetividade”, visando à 

concretização de uma “[...] gestão pública empreendedora, inovadora, ética, 

transparente e voltada para resultados” (CEARÁ, 2007, p. 74). Com a elaboração do 

Plano Plurianual (PPA) 2008-20011, os Resultados Estratégicos de Governo foram 

redefinidos, e discutidas e elaboradas as matrizes de GPR de todas as Secretarias. 

A discussão sobre o processo da reforma nos últimos 20 anos, faz-nos 

concluir que Abrúcio (1997) tinha razão. Ele destaca, que a reforma revela uma 

dupla realidade. Por um lado, houve avanços e inovações, em alguns casos 

deixando raízes mais profundas de modernização. Mas, por outro, constata-se que 

os resultados foram desiguais e fragmentados para o conjunto do Estado, afora 

alguns problemas não terem sido devidamente dirimidos. 

Neste sentido, ao relacionar essa reforma do Estado brasileiro com o 

paradigma de avaliação das políticas públicas, observamos que se utilizaram 

conteúdos fundamentais do positivismo, a saber: a neutralidade, a ilusão de partir do 

dado imediato, concentração nos resultados (em metas, números, quantidade) e, 

como não poderia ser diferente, a lógica da produtividade. 

 

2.2  Marco regulatório da política de formação para o servidor público: 

cenários nacional e local 

 

Nesse contexto três instrumentos normativos imprescindíveis para a 

política de capacitação do servidor público, a saber: Departamento Administrativo do 

Serviço Público (DASP), criado pelo Decreto-lei n.º 579, de 30 de julho de 1938, e 

com  ele  a  valorização  de  novas  características  que deveriam estar presentes 

nas práticas profissionais dos servidores públicos, durante o governo de Getúlio 
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Vargas. O Decreto-Lei n.º 200/67, que introduziu profundas alterações na 

organização e no funcionamento do Estado Administrativo. O Plano Diretor da 

Reforma do Estado11 (PDRE) e a Emenda Constitucional n.º 19/98, que introduziu, 

no § 2º do art. 39 da Carta Magna, a  Criação das Escolas de Governo. 

Dentro do contexto histórico, detectamos que, durante o governo de 

Getúlio Vargas, em 1938, foi criado o DASP, com o objetivo de diminuir a ineficiência 

do funcionalismo público federal e reorganizar a administração pública. Este passou 

a ser o responsável pela profissionalização da carreira de servidor público. Os 

cargos passaram a ser escolhidos de acordo com critérios técnicos e não por 

indicações políticas. 

Outro período foi consubstancial para a política de formação do servidor 

com a Reforma Gerencial do Estado. O marco oficial foi a publicação do PDRE em 

1995. Teve como líder Luiz Carlos Bresser Pereira12, para quem a Reforma, ou a 

Reconstrução do Estado, era a grande tarefa política da década de 1990. 

Segundo Pereira (1995), essa é, portanto, uma reforma que está 

respondendo às demandas da sociedade global, que se tornou mais capitalista ou 

mais competitiva e mais democrática. No Brasil, essa reforma foi iniciada no 

Governo FHC, na gestão de 1995 a 1999, em seu 1.º mandato, por meio do MARE. 

Nela, foi fundamental a consciência de que é preciso tornar as agências mais 

descentralizadas e os gestores mais autônomos e responsáveis perante a sociedade. 

Para isso, era preciso aumentar o número de servidores públicos capacitados. 

A ideia da reforma nasceu firmemente ancorada num programa de ajuste 

fiscal, que pretendia criar condições para um incremento expressivo tanto da 

governança, quanto da governabilidade. Além disso, trabalharia em prol de uma 

redução do tamanho do Estado mediante políticas de privatização, terceirização e 

parceria público-privado, tendo como objetivo alcançar um Estado mais ágil, menor e 

mais barato (NOGUEIRA, 2011, p. 45). 

Em decorrência, proliferaram-se Escolas de Governo, uma vez que essas 

escolas deveriam surgir precisamente para ocupar essa lacuna e viabilizar os 

programas de formação e capacitação então requeridos, já que os recursos 

humanos requisitados pelo novo Estado e pela Nova administração não teriam como 

                                                 
11

 O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado define objetivos e estabelece diretrizes para a 
reforma da administração pública brasileira. Disponível em: <http://www.bresserpereira. 
org.br/documentos/mare/planodiretor/planodiretor.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2014. 

12
 Bresser Pereira foi ministro do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado durante os 

anos de 1995 e 1998, período de existência deste ministério. 
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ser viabilizados com a reiteração dos antigos procedimentos referenciados pelo 

ultrapassado modelo burocrático (NOGUEIRA, 2011, p. 175). 

Também foi implantado, nessa gestão, o PDRE (BRASIL, 1995), cuja 

concepção tem por base a distinção entre duas funções primordiais do Estado: a 

primeira, em nível estratégico, é a de formular e avaliar diretrizes e políticas públicas, 

garantindo que sua implementação se dê em benefício de todos os cidadãos; a 

segunda, em nível executivo, é a de implementar as políticas formuladas com 

observância das diretrizes definidas. 

Esse Plano Diretor procura criar condições para a reconstrução da 

administração pública em bases modernas e racionais. No passado, constituiu 

grande avanço a implementação de uma administração pública formal, baseada em 

princípios racional-burocráticos, os quais se contrapunham ao patrimonialismo, ao 

clientelismo, ao nepotismo, vícios que ainda persistem e que precisam ser 

extirpados. Porém, o sistema introduzido, ao limitar-se a padrões hierárquicos 

rígidos e ao concentrar-se no controle dos processos e não nos resultados, revelou-

se lento e ineficiente para a magnitude e a complexidade dos desafios que o País 

passou a enfrentar diante da globalização econômica. 

Fundamentada nessas reformas, foi instituída a Política Nacional de 

Capacitação (Decreto n.º 2.794, de 1998), que previa a realização de ações para “[...] 

qualificar os ingressantes e requalificar os servidores existentes para melhor 

prepará-los para o desempenho de suas atividades ou promover a mudança cultural 

necessária para a implantação da administração gerencial ” (BRASIL, 1998, p. 5). 

Pereira (2002) discorre sobre a ideia geral que inspirou a criação da 

política para capacitação dos servidores públicos federais: 

 
Considerando as crescentes transformações tecnológicas, para garantir a 
empregabilidade e adequação da força de trabalho às necessidades e 
funções deste novo Estado que se configura, faz-se necessário, cada vez 
mais, adotar estratégias para a requalificação permanente dos servidores 

públicos – em termos de formação e capacitação. (PEREIRA, 2002, p. 277). 
 

Para tanto, o governo investiu na revitalização e ampliação da Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP), o principal centro de atividades para 

desenvolvimento dos recursos humanos e responsável pelos cursos de formação e 

treinamento de servidores públicos federais. 

Na administração pública brasileira, as atividades de formação de 

servidores restringem-se a prepará-los para exercer os respectivos cargos, não 
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sendo suficiente o investimento na preparação do funcionário como servidor público. 

Quando se investe, é para treinar ou suprir determinada demanda vinda do Estado. 

Entretanto, deve-se considerar, neste contexto, a preparação do servidor para 

exercer suas atividades numa ótica de valorização profissional e pessoal. 

As deficiências do Estado em relação à qualificação do servidor são 

inúmeras, já tendo sido registradas por analistas como Diniz (1999) e Pereira (2002). 

Evidentes dificuldades colocam em pauta o funcionamento da máquina 

administrativa do Estado. Vítimas das carências desse sistema administrativo, os 

servidores públicos estaduais raramente encontram oportunidades de se 

desenvolverem como pessoas e profissionais. O Estado, por sua vez, perde em 

eficiência na sua administração e na prestação de serviços. Em última análise, o 

resultado é este: má qualidade dos serviços públicos oferecidos e recursos públicos 

desperdiçados. 

Por meio da estratégia de elaboração de um plano anual de ações de 

capacitação, o MARE planejou garantir que o treinamento dos servidores públicos 

fosse realizado de forma contínua, permanente e realista, obedecendo a uma 

programação previamente definida com base nas atividades desenvolvidas pelos 

servidores e nas metas e atribuições da instituição, em vez de se constituir num 

agrupamento de eventos sem planejamento, resultantes de demandas pontuais. 

No Decreto n.º 2.923, de 1.º de janeiro de 1999, ocorre a extinção do 

MARE. Sua área de competência é transferida para o Ministério do Planejamento e 

Gestão, ao mesmo tempo em que estados e municípios passam também a fazer 

suas próprias reformas. 

Nesse novo ministério, a política de desenvolvimento de pessoas surge 

para impulsionar a capacitação  profissional  do  servidor público. Em 2006, o go-

verno instituiu, por intermédio do Decreto n.º 5.707/06, a “Política e as Diretrizes 

para o Desenvolvimento de Pessoal  da administração  pública  federal  direta,  

autárquica  e fundacional”, com as seguintes finalidades (BRASIL, 2006): 

 

[...] I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos 
prestados ao cidadão;   
II  -  desenvolvimento   permanente   do  servidor  público;   
III  - adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos 
das instituições, tendo como referência o plano plurianual; 
IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 
V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 
(BRASIL, 2006, p. 3). 
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Essa legislação se distingue do Decreto n.º 2.794/98 por  considerar  a  

capacitação do servidor público como um processo permanente e deliberado de 

aprendizagem, a fim de que este desenvolva competências individuais e possa se 

adequar aos  objetivos institucionais, tendo como referência a missão institucional e 

o Plano Plurianual de governo. 

No cenário atual, em âmbito nacional, evidenciamos o Plano Plurianual 

(PPA) 2012/2015 do Governo Dilma Rousseff, em função de ele contemplar a 

temática Gestão Pública em sua agenda de prioridades, visando, por sua vez, ao 

aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão do Estado, valorizando a ética no 

serviço público e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão, conforme se lê em 

suas diretrizes: 

 
Nenhum Estado realizará sua missão adequadamente sem agentes 
públicos valorizados. O servidor é o Estado em ação e, por isso, é preciso 
garantir que o trabalho seja realizado com excelência. Para tanto, é 
necessário democratizar as relações de trabalho e aperfeiçoar a gestão de 
pessoas, ações indispensáveis para a valorização do servidor público e a 
prestação de serviços com qualidade. (BRASIL, 2013, p. 79). 
 

  Diante disso, é de se esperar que cada área da gestão pública, com 

seus recursos humanos, fosse dotada do que necessita na hora certa. Isso, entre-

tanto, é uma realidade ainda distante. Para que se alcance essa excelência, é ne-

cessário rever a política de recursos humanos tradicionalmente praticada na admi-

nistração pública brasileira, como já descrita cima. 

 Com o propósito de melhor atender as políticas de formação e 

aperfeiçoamento dos servidores públicos e, concomitantemente, fornecer serviços 

públicos de qualidade para a sociedade, a Constituição brasileira determina, na 

Emenda Constitucional n.º 19/98, § 2.º, art. 39, a organização e implantação de 

escolas de governo na União, nos Estados e no Distrito Federal. 

 

[...] § 2. ° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 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. (BRASIL, 1998a, p. 42). 

  

Impulsionada por essa lei, as Escolas de Governo se inserem no cenário 

das propostas governamentais de formação do servidor público, sendo uma 

ferramenta estratégica para o desenvolvimento de ações de capacitação do servidor. 
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Hoje existem várias escolas de governos nos mais diversos formatos 

funcionando nas três esferas do poder público: federal, estadual e municipal. 

Algumas apresentam fragilidade de funcionamento, outras historicamente servem de 

referência para as novas escolas que, aos poucos, vão surgindo. 

O Ceará era um dos poucos estados brasileiros que até 2009 não tinha 

uma estrutura de Escola de Governo, embora legalmente instituída pela Constituição 

brasileira de 1988. 

Reconhecemos a existência de políticas com ênfase na formação 

profissional para o servidor público em governos anteriores. Entretanto, houve uma 

inquietação em contextualizar o Plano Plurianual (PPA) 2008-2011 do governo de 

Cid Ferreira Gomes, tendo em vista a periodização de criação da Política Estadual 

de Desenvolvimento de Pessoa e da EGPCE. 

No PPA referente ao período 2008-2011 do Governo de Cid Ferreira 

Gomes, a relação Estado e servidor público deu-se por meio do modelo de Gestão 

por Resultado, por meio da diretriz “Governo participativo, ético e competente”. De 

acordo com essa diretriz, a relação acontece por meio do portal do servidor, da 

Avaliação de Desempenho do servidor, do Banco de Talento, da Mesa Estadual de 

Negociação Permanente – MENP e da Política Estadual de Desenvolvimento de 

Pessoas do Estado do Ceará (PEDEP). 

Esse PPA voltou-se para uma administração pública orientada para 

resultados, conduzindo à necessidade de rever papéis, funções e ferramentas de 

trabalho capazes de dotar a administração pública de um modelo efetivamente 

contribuinte para a melhoria da qualidade e eficiência dos serviços públicos, 

evidenciando a importância da formação, qualificação e educação profissional dos 

servidores, como ação prioritária do governo, com a finalidade de abarcar um eixo 

crucial: o desenvolvimento de pessoas. 

Com o objetivo de tornar o serviço público mais ágil e eficaz e na 

perspectiva de alcançar a melhoria dos resultados governamentais, foi instituída, 

mediante o Decreto n.º 29.642/09, a Política Estadual de Desenvolvimento de 

Pessoa. Essa política foi delineada dentro do contexto da reforma da administração 

estadual, que adotou o modelo de gestão com foco nos resultados tendo por objetivo 

proporcionar o desenvolvimento dos servidores/empregados públicos engajados nas 

atividades da Administração Pública Estadual, visando à melhoria constante da 

qualidade dos serviços prestados ao cidadão e prevendo ações de capacitação e 

formação do servidor público. 
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Ao entrevistarmos o sujeito SF1, que elaborou essa política no Estado, 

ele assim relatou: “A PEDEP, no meu entendimento, representa o preenchimento de 

uma vacância em relação ao desenvolvimento de pessoas no Poder Executivo 

estadual (Entrevista do SF1) ”. 

A Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), no ano de 2009, foi a 

responsável pela implementação da PEDEP com a participação do GTDEP, 

juntamente com o Programa EGPCE. Nessa política, a EGPCE funcionava como um 

programa que, posteriormente, culminou na criação da EGPCE. 

Pautada pelo contexto acima apresentado, a SEPLAG, por meio da 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas (CODEP), realizou, entre o período 

de novembro de 2007 a fevereiro de 2008, estudo sobre a viabilidade de 

implantação da Escola de Governo do Estado do Ceará. 

O relatório propositivo, documento preliminar que validou a implantação 

da referida escola, baseou-se num processo construído a partir da PEDEP e da 

interação com as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de pessoal no âmbito 

da administração pública, tendo sido realizado estudo de documentos e de 

experiências das escolas já implantadas ou em fase de implantação, além de terem 

sido realizadas visitas in loco. 

A evolução desses projetos possibilitou a criação formal da Escola de 

Governo do estado do Ceará, instituída pela Lei n.º 14.335, de 20 de abril de 2009. 

Gestada a partir daí,a EGPCE é um órgão da Administração Direta, vinculado à 

Secretaria do Planejamento e Gestão, e se propõe a missão de desenvolver o 

processo educacional em gestão pública para todos os servidores/empregados 

públicos por meio da educação corporativa. 

Segundo o sujeito formulador/implementador, a EGPCE: 

 

[...] Foi criada para proporcionar o desenvolvimento da implementação da 
Política Estadual de Desenvolvimento de Pessoas, infelizmente poderá ser 
até que alguém da Escola de Gestão tenha uma opinião contrária a minha 
pessoa, mas, se tiver em cada órgão da administração pública estadual uma 
unidade específica de desenvolvimento de pessoas, tenho certeza que a 
atividade da EGPCE, precisando cumprir seu papel em relação à Politica 
Estadual de Desenvolvimento de Pessoas, seria mais fácil, seria uma 
resposta melhor, no meu entendimento, a implementação da Política 
Estadual de Desenvolvimento de Pessoas não está totalizado, porque não 
existe a infraestrutura representada por essa unidade administrativa que 
deveria ser específica em cada órgão da entidade da administração pública 
estadual. (Entrevista com SF2). 
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Para compreender o contexto histórico-político que envolveu a criação da 

EGPCE, entrevistamos os sujeitos formuladores da criação da EGPCE, pessoas 

chave nesse contexto político da administração estadual, com depoimentos que 

esclarecem o sentido político da criação da EGPCE para a formação do servidor 

diante do papel do Estado. 

Ao serem indagados sobre a criação da referida Escola, relataram: 

 

[...] a Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará, antes mesmo de existir 
formalmente, nós chamávamos até de programa de escola de gestão pública, 
e foi nesse programa que foi instituída a Política Estadual de 
Desenvolvimento de Pessoas; antes da EGP existir como escola, ela já fez a 
contribuição, e essa contribuição até acredito que foi muito bom para a 
escola, pois, quando ela foi institucionalizada, em abril de 2009, ela já tinha 
um grande instrumento, a Política Estadual de Desenvolvimento de Pessoas, 
então a EGP foi criada para proporcionar o desenvolvimento da 
implementação da Política Estadual de Desenvolvimento de Pessoas. 
(Entrevista com SF1). 
 
[...] eu quero chegar que a implementação da Política Estadual de 
Desenvolvimento de Pessoas, no meu entendimento, ela não está 100%, 
para ela estar 100% deveria a administração pública como um todo estar 
preparada [...] não existe a infraestrutura representada por essa unidade 
administrativa que deveria ser específica em cada órgão da entidade da 
administração pública estadual, todos os órgãos da Administração Pública 
Estadual do Estado do Ceará deveria ter uma unidade de desenvolvimento 
de pessoas. Mas se tiver em cada órgão da administração pública estadual 
uma unidade específica de desenvolvimento de pessoas, tenho certeza que 
a atividade da Escola de Gestão Pública, precisando cumprir seu papel em 
relação à Política Estadual de Desenvolvimento de Pessoas, seria mais fácil. 
(Entrevista com SF2). 
 

Diante desses relatos, e observando o Decreto n.º 29.642, de 5 de 

fevereiro de 2009, que instituiu a Política Estadual de Desenvolvimento de Pessoas, 

percebemos que a EGPCE ainda é instituída na política como um programa, 

conforme o que está registrado no art. 7º, inciso VI, a saber: “[...] contribuir com a 

produção de conhecimento teórico e pedagógico do Programa EGPCE” (CEARÁ, 

2009, p.5). Em face dessa constatação, podemos concluir que a política precisa 

rever suas normas, uma vez que hoje esse programa avançou e já está instituído no 

estado como Escola, prevista pela Lei n.º 14.335, de 20 de abril de 2009. 

Percebemos, também, fragilidades dessa política de formação no que diz 

respeito a problemas na infraestrutura e no desenho da PEDEP, pois, de acordo com 

a visão do sujeito entrevistado, por mais avançada que tenha sido a implantação da 

PEDEP no estado, criando o GTDEP e a EGPCE para coordenar suas ações, ela 

ainda precisa melhorar. Além disso, sugere a criação de uma unidade responsável 

pelo desenvolvimento de pessoas em cada órgão, visto que ela ainda não existe. 
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Apesar de essa declaração estar relacionada à PEDEP e não ao 

programa de formação, optamos por apresentá-la, por acreditar que o avanço da 

PEDEP também repercutirá no programa de formação da EGPCE. 

Os depoimentos ratificam uma estreita relação da PEDEP com a EGPCE, 

porém é desejo dos sujeitos entrevistados que ambas devam ir além do aspecto 

administrativo e alcancem o desenvolvimento de pessoas, temática necessária por 

ser aquela que promove a gestão por competências13.   

Sob essa perspectiva, acreditamos que repensar a PEDEP do estado 

dialogando com seus interessados é fundamental para refinar e melhorar a política 

de formação da EGPCE.   

Após esse contexto histórico e com o intuito de conhecer o objeto a ser 

avaliado, apresentaremos a seguir como está sendo executado pela EGPCE o 

programa de formação para o servidor público. 

 

 2.3 EGPCE: dinâmica em movimento 

 
Com base nos registros documentais (PPP, Relatórios, Planejamento 

Estratégico e PTDEP) acerca da EGPCE, conseguimos referir as principais 

informações históricas da escola, desde sua formação até sua dinâmica de atuação 

nos dias de hoje, o que é mencionado a seguir. 

Foi instituída em abril de 2009, para se constituir em um instrumento de 

convergência das ações das unidades responsáveis pela formação e pelo 

desenvolvimento de servidores/empregados públicos no âmbito da Administração 

Pública do estado do Ceará. A Escola fomenta o desenvolvimento de planos de 

capacitação com uma metodologia de ensino e aprendizagem que permite a 

aproximação entre Governo (mundo do trabalho) e servidor público. A Escola nasceu, 

portanto, para ser um espaço de formação, capacitação, atualização, intercâmbio, 

debate, produção e divulgação de saberes em gestão pública, promovendo um 

novo pensar e fazer no que se refere ao desenvolvimento das competências dos 

servidores em um novo entendimento do papel do Estado e do servidor público. 

                                                 
13

Segundo Sveiby (1998 apud Brito, 2009, p.332), a opção pela palavra competência se dá, 
simplesmente, por ser “[...] aquela que melhor engloba os aspectos de conhecimento práticos” que, 
na literatura, são classificados em cinco elementos: conhecimento explícito (valoriza fatos e 
informações e informações e é adquirido, grosso modo, pela educação formal), habilidade (é o 
saber fazer obtido principalmente por treinamento e prática), experiência (advinda sobretudo da 
reflexão sobre casos vivenciados de sucesso e fracasso); e rede social (relação do indivíduo com 
outras pessoas). 
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A EGPCE (figura 2) tem orçamento próprio e faz parte da administração 

direta do Poder Executivo estadual. É dotada de personalidade jurídica de direito 

público e autonomia administrativa, com sede e foro na capital do estado, sendo 

vinculada à SEPLAG. 

 

Figura 2 – Sede da EGPCE 

 

                      

 

 

 

 

 

        

Fonte: Relatório de Gestão Biênio 2013-2014 EGPCE 2013 

   

De acordo com PPP de 2009 (CEARÁ, 2009, p. 5-7), a missão da EGPCE 

é: “[...] desenvolver o processo educacional em gestão pública para 

servidores/empregados públicos, visando ao aprimoramento de suas competências, 

possibilitando melhoria na prestação dos serviços públicos”. A Escola tem como 

objetivos a elaboração, coordenação, execução e avaliação de programas, projetos 

e ações de desenvolvimento do processo educacional em gestão pública, e tem os 

servidores e empregados públicos do Poder Executivo estadual e municipal como 

público-alvo. Está sob sua responsabilidade o desempenho das seguintes 

competências: promoção e desenvolvimento de políticas de gestão de pessoas,  

com foco no desenvolvimento humano e profissional dos servidores públicos; 

coordenação de eventos corporativos; planejamento, execução e/ou coordenação, 

acompanhamento, avaliação e realização dos programas, projetos e ações para 

todas as categorias profissionais da administração pública, na área de gestão 

pública; promoção e estímulo à reflexão sobre a gestão pública, favorecendo o 

desenvolvimento de novos conhecimentos e suas aplicabilidades; consultoria e 

assessoria técnica para instituições governamentais, objetivando a formação de 

competências em gestão pública. 

A EGPCE não dispõe de quadro de pessoal próprio e, por isso, atua com 

servidores cedidos, em sua maioria, pela SEPLAG e SEDUC, com ocupantes de 

cargos comissionados exclusivos e, ainda, com terceirizados e estagiários. Na figura 
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3, a seguir, podemos visualizar a sua estrutura organizacional. 

 

Figura 3 – Organograma da EGPCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Gestão Biênio 2013-2014 da EGPCE. 

 

Em seu modelo de gestão, a EGPCE também incluiu o planejamento 

estratégico como forma de direcionar suas ações. Ao analisar o cenário do qual faz 

parte, observando as diretrizes governamentais, conhecendo suas possibilidades e 

atentando para as demandas dos clientes e as condições dos fornecedores. A seguir, 

apresentamos um quadro-síntese do seu planejamento estratégico. 

 

Figura 4 – Mapa estratégico da EGPCE 

 

Fonte: Planejamento Estratégico da EGPCE, biênio 2014 a 2016. 
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Em seu PPP, a EGPCE se propõe a contribuir com a modernização da 

gestão pública a partir do incentivo ao desenvolvimento do desempenho profissional 

dos servidores, assegurando, para esse fim, a vertente de qualificação dos recursos 

humanos em duas linhas de atuação, a saber: o Programa de Formação e o 

Programa Qualidade de Vida. 

 

Quadro 3 – Linhas de atuação da EGPCE 

Programa de Formação Programa Qualidade De Vida 

1. Escolarização; 1. Atividades socioculturais; 

2. Cursos de Aperfeiçoamento; 2.Comemorações; 

3. Graduação e pós-graduação. 3.Premiação – Medalha de honra ao mérito. 

Fonte: PPP da EGPCE. 

 

O foco do Programa Qualidade de Vida no trabalho é o bem-estar do 

servidor e visa promover a melhoria da qualidade de vida do servidor/empregado 

público por meio da realização de atividades socioculturais. O Programa de 

Formação visa adequar as competências dos servidores/empregados públicos aos 

objetivos das instituições por meio de eventos de formação e capacitação. 

A proposta de formação da EGPCE para os servidores/empregados 

públicos dos órgãos do Poder Executivo estadual e municipal acontece por 

intermédio da educação corporativa. Os programas desenvolvidos pela escola de 

gestão atuam com ações para a área-meio da instituição, ancorados nas estratégias 

de gestão. Convém esclarecer, entretanto, que as atividades de formação 

relacionadas aos processos finalísticos da organização ou diretamente envolvidas 

no atendimento às necessidades do cliente (área-fim) são de responsabilidade da 

Coordenadoria de Gestão de Pessoa de cada órgão/instituição pública do Poder 

Executivo estadual e municipal. 

No Programa de Formação, o foco é o desenvolvimento e a atualização 

de competências, por meio da educação corporativa, no qual desenvolve ações de 

formação, a saber: oficina, palestra, seminário, fóruns, congressos e cursos. Os 

cursos ocorrem  de duas maneiras: i) cursos de aperfeiçoamento de curta, média e 

longa duração, desenvolvendo competências de servidores e empregados públicos 

na área de gestão pública – nessa ação, é utilizada a estratégia de formação nas 

modalidades presencial e a distância – a modalidade presencial é coordenada pela 

Célula de Educação Presencial (CEDUP) e a à distância, pela Célula de Educação a 
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Distância (CEDIS) na plataforma@nedgov.ce.gov.br; ii) cursos voltados para a 

promoção da educação básica e superior. Na educação básica, em parceria com a 

SEDUC, são oferecidos cursos de alfabetização e ensino supletivo nos níveis 

fundamental e médio, alcançando servidores, empregados públicos e terceirizados 

que não tenham concluído a educação básica de nível fundamental e médio. Na 

educação superior, limita-se à análise dos processos para financiamento e 

afastamento de servidores, a fim de participarem de cursos em nível de pós-

graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado, doutorado e pós-

doutorado).   

Esse programa é articulado em oito (08) eixos temáticos: tecnologia da 

informação; previdência; planejamento, orçamento e finanças; modernização 

organizacional; gestão e desenvolvimento de pessoas; desenvolvimento sustentável; 

controle interno e administrativo financeiro. 

Os cursos específicos de cada eixo temático são realizados pela EGPCE. 

Esta conta com a parceria do GTDEP para a divulgação dos cursos e aplicação da 

pesquisa do Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas (PTDEP), a fim 

de apurar as demandas dos diversos órgãos. O PTDEP é, portanto, um instrumento 

de feedback das instituições, que diz respeito às informações sobre as 

competências requeridas para o desempenho no trabalho, sejam competências 

satisfatoriamente desenvolvidas pelos servidores, sejam competências que precisam 

ser desenvolvidas. 

As inscrições nos eventos ofertados pela escola são feitas por meio da 

página eletrônica da escola, mas a efetivação da inscrição nas instituições acontece 

por intermédio dos componentes do GTDEP, representantes dos órgãos ou 

entidades da administração pública do Poder Executivo estadual. 

Para executar o seu programa de formação, a EGPCE articula-se com 

instituições das esferas governamentais em nível federal, estadual e municipal. 

A articulação em nível federal inicia-se com o Ministério do Planejamento 

Orçamento e Gestão (MPOG), por meio do Programa Nacional de Gestão Pública 

(GESPÚBLICA) e da Escola Nacional da Administração Pública (ENAP), que oferta 

cursos nacionais na área de gestão pública. 

Em nível estadual, a articulação acontece por meio da Rede de Escolas 

de Governo, das Secretarias Estaduais, de órgãos vinculados ao governo e de 

universidades públicas estaduais, via GTDEP, que é formado por dois servidores de 

cada órgão ou entidade da administração pública estadual. 
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De acordo com os relatórios internos da EGPCE, a cooperação com os 

municípios acontece por meio da Secretaria das Cidades, do Instituto de 

Desenvolvimento das Cidades (IDECI) e do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Ceará (TCM), os quais se articulam com os gestores municipais. O que compete à 

escola como fruto dessa cooperação é consolidar ações de desenvolvimento 

institucional mútuo dos municípios, por intermédio do Programa de Desenvolvimento 

da Gestão Pública para os Municípios (PRODEG-M). 

A EGPCE utiliza mecanismos de coleta de demanda, monitoramento e 

avaliação das atividades desenvolvidas com a participação dos atores envolvidos na 

capacitação, tais como: PTDEP, EGP em Números 14, Avaliação de Reação15, 

Sistema Capacit, Painel de Controle16. 

Com esses instrumentos, a EGPCE tem condições de mapear o perfil dos 

servidores/empregados públicos estaduais que passam pelo processo de 

capacitação, possibilitando uma maior visibilidade avaliativa do desempenho de 

suas ações, favorecendo uma atualização de métodos com vistas à melhoria da 

aprendizagem educacional em gestão pública. 

Diante do universo de cursos ofertados pela EGPCE, foi escolhido como 

amostra para a pesquisa o curso Formação para Gestores de Tecnologia da 

Informação e Comunicação. A seguir, apresentamos o contexto histórico desse curso 

e, no percurso metodológico, declinamos o motivo de sua escolha. 

 

2.3.1 Curso de Formação para Gestores de Tecnologia da Informação e 

Comunicação 

 

Como estamos avaliando o programa de formação, precisávamos 

escolher uma de suas ações desenvolvida na escola. E considerando que o evento 

de formação, mas demandado na EGPCE é Curso, justificava-se sua escolha para 

representar esse programa. Dentre tantos outros cursos oferecidos na escola, 

                                                 
14

A EGP em Números é um instrumental de monitoramento da EGPCE que visa captar informações 
relacionadas ao atendimento de ações e tem como objetivo monitorar e acompanhar as realizações 
em números dos programas de formação e qualidade de vida ofertados pela escola. 

15
Avaliação realizada pelos participantes imediatamente ao final de um evento de 

formação/capacitação, utilizando formulário que avalia aspectos como estes: instrutoria, conteúdo, 
local do evento, material didático, dentre outros 

16
No Painel de Controle, é registrada a quantidade de servidores capacitados por cada instituição 
setorial do Executivo estadual, com base em informações enviadas à EGPCE mensalmente por 
correio eletrônico. Nesse dado, a escola não tem gerência, apenas coleta as informações e as envia 
à SEPLAG, quando esta solicita. 
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escolhemos o curso de Formação para Gestores de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, por ser um curso cuja temática vive em constante transformação, 

exigindo que os profissionais dessa área estejam sempre se atualizando. A partir 

desse contexto, nosso interesse foi despertado em virtude de também termos 

especialização em Informática Educativa, o que nos motivou a avaliar o programa 

de formação com base na visão dos sujeitos envolvidos nesse curso. 

Assim, buscamos compreender o contexto político do surgimento desse 

curso a partir de relatório disponibilizado pela escola. No referido relatório, 

encontramos por que a EGPCE ofereceu esse curso. A SEPLAG é o órgão do 

governo que tem como missão promover e coordenar o planejamento e a gestão 

estadual, além de ser responsável pela elaboração e pelo monitoramento das 

Estratégias e Política da TIC na área administrativa governamental para órgãos e 

entidades do Poder Executivo em todo o estado. Com o propósito de obter 

resultados mais significativos para o alcance das metas de governo e a 

implantação da Governança de Tecnologia da Informação (TI) no estado, fez-se 

necessária uma capacitação direcionada aos gestores que desenvolvem o 

planejamento estratégico de TI nos órgãos estaduais. Nesse contexto, a EGPCE 

foi demandada pela SEPLAG com o propósito de ofertar uma capacitação para 

gestores de TI, já que é a instituição que desenvolve educação corporativa para o 

estado na área de gestão pública. 

Houve todo um processo de discussão entre as duas instituições 

(SEPLAG e EGPCE), que culminou em um curso de Formação para Gestores de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), cujo objetivo era capacitar os 

gestores de TIC dos órgãos e Entidades Estaduais em Governança Corporativa de 

TI, para desempenho das suas atividades, alinhando a TIC ao desenvolvimento 

institucional. O curso foi norteado pelas metodologias e modelos de Governança 

de TI, bem como pelas políticas, normas e padrões existentes no Governo do 

Estado do Ceará, com carga horária total de 180 h/a, distribuídas em 13 módulos 

(anexo A) e realizado no período de 3 de outubro de 2011 a 28 de março de 2012. 

Assim, em consonância com a decisão de se realizar o curso, entra em 

cena a demanda de gestores na área em questão, atestada pelos depoimentos  do 

SG1 e SG2 registrados a seguir: 

 

[…] esse curso nasceu da necessidade de capacitar os gestores de 
governanças em TI, a partir de um diagnóstico feito pelo Tribunal de 
Contas do Estado. Ele fez e mostrou que a realidade das organizações, 
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principalmente as organizações públicas daqui do Ceará, elas estavam 
bastantes ... assim... vulneráveis, na questão da governança de TI; tinham 
muitos pontos fracos, muitos itens não estavam sendo atendidos na 
governança de TI. Aí... a partir daí, com esse diagnóstico, as organizações 
perceberam da necessidade de realmente de fazer alguma mudança. 
(Entrevista com SG1). 

  

[...] A partir daí, a SEPLAG e EGP pensou em uma ementa, então 
pensamos em fazer um curso mais compacto, mais resumido, onde 
pudesse garantir que os alunos chegassem até o final; um curso que fosse 
viável para todo mundo fazer, e todo mundo tem as suas ocupações; um 
curso muito longo, durante o horário de trabalho, talvez tivesse alguma 
dificuldade para algum gestor; então, a partir daí, fomos até a EGP para 
construirmos a ementa do curso junto com os instrutores. (Entrevista com 
SG2). 

 

A parti dessa demanda acima registrada pelo o relato dos sujeitos 

envolvidos, a EGPCE ofereceu o curso Formação para Gestores de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC),  com 45 vagas ofertadas. Dessas, somente 42 

foram efetivamente preenchidas e possibilitou os seguintes resultados: 

a) apenas 26 cursistas inscritos com frequência ativa; 

b) a taxa de aproveitamento das vagas foi de 62%, visto que 16 cursistas 

foram reprovados por falta; 

c) os 26 cursistas entregaram o TCC, receberam certificação, e esta foi 

a representação na amostra desta pesquisa. 

O instrumento utilizado para a obtenção dessas informações foi o 

questionário aplicado aos 26 cursistas aprovados no curso, apesar de apenas 13 

cursistas terem respondido ao questionário. 

O resultado do questionário respondido pelos 13 cursistas sobre o 

programa de Formação da EGPCE, será apresentado a seguir na análise dos 

sujeitos envolvidos, de forma a dialogar com os objetos da pesquisa propostos na 

pesquisa. 
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3 AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO DA EGPCE: VISÃO DOS 

SUJEITOS ENVOLVIDOS 

 

O presente item é dedicado a uma avaliação compreensiva do programa 

de formação para o servidor público, conduzido pela EGPCE e ancorado nos 

múltiplos olhares de quem o experiencia. 

O universo da pesquisa foi constituído, portanto, pela EGPCE, 

apresentando-se como uma amostra intencional capaz de garantir as condições 

necessárias à consecução dos objetivos propostos na pesquisa.    

Nesse sentido, privilegiamos como unidade de estudo a ser pesquisada o 

Programa de Formação da EGPCE, envolvendo 53 sujeitos, a saber: dirigentes, 

representantes sindicais e GTDEP, gestores, instrutores e egressos do curso 

de Formação de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 

ministrado no período de outubro de 2011 a março de 2012, totalizando 180 h/a. 

A análise do objeto de pesquisa foi estruturada em duas fases, sendo a 

primeira destinada a captar a compreensão do servidor público sobre o Programa de 

Formação executado pela EGPCE. Esse foi, portanto, o momento de escuta dos 

sujeitos envolvidos: um dos formuladores da EGPCE (compreender a trajetória 

política da escola), representante do sindicato dos servidores públicos (obter 

informações de um olhar externo à EGPCE) e do GTDEP (captar como a EGPCE 

articula seu programa de formação com as instituições) e gestor da EGPCE 

(compreender como a EGPCE executa seu programa no estado). 

Já a segunda fase de análise consistiu em se aproximar da execução de 

um dos cursos ofertados pela EGPCE, momento de ouvir os sujeitos envolvidos no 

processo de formação do servidor e que participaram de um dos cursos ofertados. 

São eles: instrutor, gestor (dirigentes da EGPCE e gestor que solicitou o curso)  e 

cursistas. Nessa fase, usamos os questionários e entrevistas para colher e 

consolidar as informações. 

Como já mencionado, buscamos nessa análise desenvolver uma 

avaliação compreensiva, considerando as falas e os sentidos dos sujeitos envolvidos 

com o Programa de Formação ofertado pela EGPCE. 

Na medida em que nos propomos a realizar uma avaliação compreensiva 

que se aproxima do modelo de avaliação experiencial de Lejano (2012), o foco 

deixaria de ser o julgamento do seu mérito para a compreensão de seus 

desdobramentos e de como ela é experienciada, apropriada e ressignificada pelos 
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sujeitos envolvidos. Conforme o autor, cada pessoa pode ser considerada como “[...] 

uma entidade não diferenciada, que se estende continuamente de experiência a 

experiência” (LEJANO, 2012, p. 266). Para isso, precisamos abordar situações 

políticas como fenômenos complexos e empregar múltiplos métodos para entender 

os elementos essenciais de cada caso da política, por meio de uma descrição, 

integrando diferentes tipos de conhecimento. 

Nessa concepção de múltiplos métodos, procuramos compreender a 

proposta de formação da EGPCE, a partir da trajetória institucional do programa, 

como propõe Gussi (2008), integrada aos diferentes paradigmas de avaliação em 

políticas públicas positivistas (HOLANDA, 2006), construtivistas (GUBA; LINCOLN, 

2011) e pós-construtivistas (LEJANO, 2012). A ideia não foi contrapor um modelo ao 

outro, mas considerar os modelos reflexivamente, no intuito de perceber quais 

características de cada um estão presentes no programa de formação da EGPCE. A 

perspectiva metodológica foi delineada mediante triangulação 17  dos dados, com 

base nas diversas percepções dos sujeitos que vivenciaram esse programa. Os 

resultados são apresentados neste capítulo. 

 

3.1 Relacionar a proposta de formação da EGPCE com diferentes modelos de 

Avaliação de Políticas Públicas 

 

Com o intuito de relacionar a proposta de formação da EGPCE com os 

diferentes modelos de Avaliação de Políticas Públicas (positivista, construtivista e 

pós-construtivista), estabelecemos um paralelo a partir de análise documental e do 

testemunho dos sujeitos. Percebemos que a EGPCE, em seu programa de formação, 

possui semelhança com a proposta positivista baseada em Holanda (2006), ao 

ofertar cursos em consonância com os programas estratégicos do governo. Isso 

pode ser confirmado no relato do sujeito, a seguir: 

  

[...] Agora voltando para a o programa de formação, fez lembrar outra coisa, 
com relação à política estadual de desenvolvimento de pessoas, ele 
acontece, mas no metier de capacitação e de ser a serviço da agenda 
governamental. (Entrevista com SG1). 

 

                                                 
17

 Diferentes tipos de corpos de conhecimentos podem coincidir e corroborar as mesmas conclusões 
em um processo geralmente conhecido como triangulação (LEJANO, 2012, p. 214). 
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O depoimento acima nos remete às palavras de Nogueira (2011, p. 183) 

quando registra: “Pode-se até mesmo imaginar que as escolas de governo já não 

podem mais funcionar tipicamente como caixa de ressonância da argumentação 

governamental e passem a crescer em termos de criticidade e questionamento”. 

É de se esperar que uma escola de governo, na atualidade, apresente 

características mais aproximadas de gestão democrática e participativa e, somente 

nos momentos em que a EGPCE oferta eventos de formação, tais como palestras e 

congressos para todo cidadão interessado, é que podemos vislumbrar sua 

aproximação do modelo experiencial. Assim, também, ao possibilitar que um servidor 

socialize os conhecimentos adquiridos após concluir curso de mestrado, doutorado, 

e até mesmo de formação, é que ela poderia ser enquadrada numa abordagem 

experencial, na qual, segundo Lejano (2012, p. 221), “[...] o aprendizado envolve a 

descoberta de hipóteses novas e ainda não previstas, compartilhamento de 

conhecimento e reflexão”. Todavia, essa ainda não é uma realidade na prática do 

Programa de Formação da EGPCE, conforme questionamento do SRS1, registrado 

a seguir: 

 
[...] Aí é o ponto que quero chegar: as pessoas que terminam o doutorado as 
pesquisas ficam engavetadas, é uma coisa que poderia contribuir para o 
Estado e ela acaba sendo engavetada. Acho que deveria ter uma forma de 
como mexer nessas pesquisas e ela ser aplicada na prática. O sujeito fez a 
pesquisa, teve todo aquele trabalho e vai trabalhar e não aplica nada daquilo 
que estudou; muitas vezes o estado financiou o curso, e sua pesquisa não é 
aproveitada pelo Estado. (Entrevista com SRS2). 

 

Portanto, por se apresentar, na atualidade, como uma escola voltada para 

um paradigma de gestão por resultados, a EGPCE se enquadra no modelo de 

avaliação positivista, 

Neste sentido, percebemos que a EGPCE, ao acompanhar o programa de 

formação por meio das ferramentas EGP em Números e Painel de Controle, 

aproxima-se do modelo de avaliação positivista, uma vez que ambos analisam seus 

resultados em números – e quanto maior o número, mais significante é – para 

auxiliar os gestores no processo de tomada de decisão frente aos objetivos 

formulados. 

 Apresentamos seguir um quadro-resumo, com modelo de avaliação 

positivista e o modelo de avaliação experiencial, no qual destaca que o programa de 

formação da EGPCE se aproxima do modelo de avaliação positivista, alicerçado nos 

parâmetros para análise de políticas públicas de Lejano (2012). 
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Quadro 4 – Comparativo entre os modelos de Avaliação de Políticas Públicas: 

Positivista e Experiencial 

 

Dimensões 
Modelo de Avaliação Positivista 

Holanda (2006) 

Modelo de Avaliação no 
Paradigma Experiencial 

Lejano (2012) 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a

s
 Avaliação é um processo linear que 

parte de um conjunto de hipótese 
até o teste da hipótese. Nesse caso 
o analista constrói a hipótese 
isoladamente do caso, na qual 
passam a testar se as informações 
reais se encaixam na suposição. 

É altamente não linear. As 
hipóteses surgem de um 
processo circular um grupo de 
stakeholders interessados  
compartilham conhecimentos, 
refletem sobre ele e começam a 
integrar a informação. A pesquisa 
é embasada, na qual a teoria 
emerge da prática 

C
o
n

h
e

c
im

e
n

to
 O mais importante é a prova 

estatística mensurada, confinado o 
conhecimento a um tipo definido de 
forma restrita; nesse caso, dados 
estatísticos são coletados em 
formato padronizado em uma 
pesquisa formal. 

Esse modelo de avaliação 
perpassa por múltiplos caminhos, 
o que significa que tipos 
diferentes de informações são 
almejados. 

A
n

á
lis

e
 

O processo de aprendizado no 
modelo de avaliação positivista 
possui uma lógica linear, limitando o 
aprendizado a um modelo pré-
determinado, teste de hipóteses 
pela medição do objeto de estudo. 
Os resultados são integrados e 
sintetizados. 

O aprendizado nesse modelo de 
avaliação, envolve o  processo 
circular que motiva a descoberta 
de novas hipóteses  que não 
foram previstas,  com  
compartilhamento de 
conhecimentos e reflexões. 

Fonte: Elaborado pela própria autora (2015) com base em Lejano (2012). 

 

Essa síntese apresentada no quadro 4, construída com base nos autores 

pesquisados e na própria pesquisa avaliativa, revela que a EGPCE ao estar 

ancorada ao paradigma de Gestão por Resultado adotado pelo governo do Estado 

do Ceará  possui semelhança com o modelo de avaliação positivista de Holanda 

(2006) em seus aspectos de linearidade, com foco em dados estatísticos, onde os 

resultados em números são a referência-chave para a todo o processo de sua 

gestão. Confronta-se com o modelo de avaliação do paradigma experiencial de 

Lejano (2012) que recomenda análise dos resultados a luz de diferentes linhas de 

informação de modo a termos uma percepção mais completa do todo. 
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3.2 O programa de formação da EGPCE na visão dos sujeitos envolvidos 

 

A pesquisa foi dividida em duas fases: a primeira, com a realização de 

entrevistas abertas, direcionadas aos formuladores/implementadores, representante 

sindical, gestores e instrutores; a segunda, com a aplicação de questionários para 

técnicos do GTDEP e cursistas egressos, alcançando, ao final, 53 (cinquenta e três) 

sujeitos pesquisados. O resultado das entrevistas, do questionário e da análise 

inicial em campo foram fundamental para a descrição do programa com o grau de 

autenticidade e profundidade aqui apresentados, visto considerar que as visões e 

experiências dos envolvidos são tão importantes quanto os textos e documentos 

oficiais que orientam a política. Com isso, desenvolvemos um diálogo que 

possibilitou uma apreensão da realidade de uma forma mais ampla. Nesse 

sentido, buscamos compreender as relações entre os sujeitos envolvidos na 

pesquisa, ou seja, a relação entre a Escola de Governo e os servidores 

beneficiários do programa de capacitação promovido pela EGPCE. 

A abaixo, apresentamos os relatos dos sujeitos, a fim de procedermos à 

análise propriamente dita, associando-os aos objetivos propostos na pesquisa. 

 

3.2.1 Percepção dos sujeitos sobre como a EGPCE executa seu programa de 

formação 

 

Em busca de compreender como a EGPCE executa o programa de 

formação para o servidor/empregado público, respaldamos nossa investigação, 

primeiramente, nos depoimentos dos sujeitos gestores, representantes sindicais e 

do GTDEP. 

Iniciamos com a fala dos representantes sindicais, segmento que tem 

uma visão mais classista e, certamente, mais crítica como agente externo do 

programa de formação. 

 Ao falar sobre o Programa de Formação da EGPCE para o servidor 

público no âmbito do estado, assim se posicionou o primeiro representante: 

 

[…] Os cursos que são oferecidos na escola são cursos bons, com 
instrutores qualificados, gente de alto nível, mas quem efetivamente 
participa desses cursos? Quem tem acesso a esses cursos? Será que é a 
grande massa do servidor público, do nosso estado? O acesso a esses 
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cursos é que eu questiono. Aí, eu acho que a própria escola, se não tem, 
deveria ter um estudo identificando quem é a parcela do servidor que 
realmente utiliza os serviços oferecidos pela escola. O que percebi é que a 
grande massa dos servidores públicos continua na mesma e, normalmente, 
são eles que estão oferecendo os serviços, prestando serviço à população 
do estado. (Entrevista com SRS1). 

 

De acordo com SRS1, o acesso aos cursos da EGPCE é restrito e 

questionável na dimensão política. Ele reflete acerca do acesso para todos os 

servidores públicos, terceirizados ou efetivos, e manifesta o desejo de que as 

escolas de governo venham a dialogar com os sujeitos envolvidos – no caso, os 

servidores. Se a escola assim o fizesse, cumpriria seu papel na visão de Nogueira 

(2011, p 193), quando afirma que “[...] as Escolas de Governo [...] atuam nas 

fronteiras da educação para a cidadania: se não visam apenas a treinar servidores, 

podem perfeitamente funcionar como centros de formação de cidadãos alcançando 

toda a população”. Fica subtendido que os cursos ofertados não alcançam a maioria 

dos servidores (efetivos ou terceirizados) aqueles que efetivamente prestam 

serviços técnicos na instituição.  

Ao ouvir SRS1 se expressar a respeito do processo de formação do 

servidor público, via EGPCE, questionando a democratização do acesso aos cursos 

(a oferta não contempla todos os servidores), lembramos uma citação de Nogueira 

(2011), que apresenta argumento em favor de ações democráticas para o serviço de 

formação ao alcance de todos os servidores públicos: 

 

[...] só faz sentido pensar em Escolas de Governo se, no horizonte delas, 
estiver a perspectiva democrática de fornecer uma espécie de “formação 
republicana”, isto é, uma formação laica e pluralista para todos os 
servidores, no decorrer da qual possam ser confrontadas as diversas 
hipóteses políticas, culturais e religiosas e possam ser compartilhados os 
valores coletivos fundamentais. (NOGUEIRA, 2011, p. 193). 

 

Nessa perspectiva e relacionando tais considerações acerca do programa 

de formação da EGPCE com a concepção retromencionada de Nogueira (2011), há 

uma lacuna em relação o critério de participação, tendo em vista que, muitas vezes, 

o programa de formação limita o acesso apenas para servidor efetivo, continua a ser 

de mão única, com pouca participação do servidor. 

Conforme as falas dos sujeitos, registramos a declaração de SRS2 a 

respeito do programa de formação da EGPCE: 
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[...] Eu acho também que, na Escola de Gestão, podia ter também alguma 
coisa, na própria grade de cursos, algo que alertasse os direitos e 
deveres dos servidores; são muito carentes, nas câmaras do estatuto dos 
servidores que ainda rege o de 1964, que era ligado às centrais da 
ditadura militar [...] A maioria dos servidores públicos desconhecem os 
direitos deles, porque nós temos hoje aqui 120 mil servidores e que 
participam desses movimentos sindicais, 40 mil ou 50 mil, eles participam 
de alguma atividade, de todos os sindicatos e associações de serviços 
públicos, então o desconhecimento é muito grande dos direitos dos 
servidores. (Entrevista com SRS2). 

 

 

Nesse relato, temos a sugestão explícita de que a EGPCE não só oferte 

cursos para melhorar o desempenho dos servidores das instituições públicas, mas 

também promova cursos que despertem nos usuários uma consciência crítica. 

Além disso, sugere a criação de uma programação voltada para os direitos e 

deveres dos servidores e caracterizada por não ser uma ação pontual; ao contrário, 

deseja-se que sejam rotineiras as ações de formação da escola. Essa proposta se 

coaduna com as ideias de Nogueira (2011), quando expõe a dinamicidade das 

Escolas de Gestão pública: 

 

[...] Escolas de Governo precisam realizar duplo e simultâneo movimento, 
formar para ação e para reflexão. Estão obrigadas, por um lado, a produzir 
resultados a curto prazo: melhorar o desempenho dos serviços e dos 
servidores públicos. Isso significa formar para ação. Mas precisam mais 
ainda, por outro lado, criar condições para que se pense a longo prazo e 
para que se desenhem projetos de Estado e de sociedade. Isso significa 
formar para reflexão. (NOGUEIRA, 2011, p. 190). 

 

Percebemos, portanto, a necessidade de que o programa de formação 

seja voltado para a ação-reflexão-ação, num movimento dinâmico e cujos atores se 

despertem para repensar o papel do Estado diante do contexto social. 

Em relação às entrevistas, temos a seguinte declaração em relação ao 

acompanhamento que a EGPCE faz dos processos dos cursos de pós-graduação: 

 

[...] aí é o ponto que quero chegar: as pessoas que terminam o doutorado, 
as pesquisas ficam engavetadas, é uma coisa que poderia contribuir para o 
Estado e ela acaba sendo engavetada. Acho que deveria ter uma forma de 
como mexer nessas pesquisas e ela ser aplicada na prática. O sujeito fez a 
pesquisa, teve todo aquele trabalho, e vai trabalhar e não aplica nada 
daquilo que estudou; muitas vezes o estado financiou o curso e sua 
pesquisa não é aproveitada pelo estado. (Entrevista com SRS2). 

 

Esse relato questiona a forma como a EGPCE acompanha os processos 

de afastamento e financiamento para cursos de pós-graduação destinados aos 

servidores públicos do estado. Essa reflexão do entrevistado tem respaldo nos 
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documentos da escola, configurando-se uma lacuna da própria EGPCE, visto que 

esta valoriza especificamente os números 18 , ou seja, prioriza o levantamento 

quantitativo. Essa ferramenta, EGP em Números, visualiza a quantidade de 

atendimento em grandes números; quanto maior o número, mais significante é, em 

termos estatísticos. Mas, na busca por grandes números, o que acontece com a 

realidade na prática? Essa prática é questionada pelo SRS2. O Estado e a EGPCE 

desconhecem essa prática. 

Ressaltamos o grau de importância da técnica de acompanhamento dos 

índices de atendimento para EGPCE, o qual foca essencialmente números e 

resultados. Essa postura se alinha à concepção da Gestão por Resultado, 

legalmente formulada no governo de Cid Gomes em 2007, por meio da Lei n.º 

13.875, de 7 de fevereiro de 2007. Porém, fazemos coro com o SRS2, questionando 

o que acontece na realidade, porque, diante da lei, a GPR deve centrar-se “[...] 

notadamente nas áreas finalísticas, objetivando padrões ótimos de eficiência, 

eficácia e efetividade”, visando à concretização de uma “[...] gestão pública 

empreendedora, inovadora, ética, transparente e voltada para resultados” (CEARÁ, 

2007, p. 74). Todavia, na prática, como a EGPCE tem usado os números para 

comprovar os padrões de eficiência, eficácia e efetividade? 

Abaixo apresentamos trechos da entrevista com gestores na perspectiva 

de compreender como a EGPCE executa seu programa de formação: 

 

[...] agora voltando para o programa de formação, fez lembrar outra coisa, 
com relação à política estadual de desenvolvimento de pessoas, ele 
acontece, mas no metier de capacitação e de ser a serviço da agenda 
governamental, essa é a limitação dele, ainda não alcança o servidor no 
caminho de pós-graduação. A meu ver, ela não chega lá, e eu vou dizer o 
porquê, o programa de pós-graduação, ele tem que ter duas mãos, duas 
vias, tem que ter a via de objetivo estratégico de governo, e tem a via da 
vontade do servidor também, o que é que ele acha que é melhor para ele, e 
essas vias, elas não acontecem. Para mim o problema da pós-graduação, 
ele é todo destrambelhado, sabia que eu acho ele todo destrambelhado? 
Por que o estado não direciona pesquisa de acordo com as suas 
necessidades e por que cada servidor vai fazer de acordo com o que ele 
achar melhor? (Entrevista com SRG1). 

 

Iniciamos a análise desse quesito, triangulando o depoimento acima com 

as respostas do SRS2, referidas anteriormente. Ambos os relatos nos favorecem 

uma reflexão sobre a distância do que é pesquisado pelo servidor público e o que é 

                                                 
18

 EGP em Números é uma ferramenta que tem como objetivo monitorar e acompanhar as ações 
desenvolvidas pela EGPCE. Nela, são apresentadas as quantidades de realizações/atendimentos 
efetivados – cursos, oficinas, encontros, seminários, palestras, atendimento escolarização, 
financiamento, afastamento e convênios (CEARÁ, 2014a). 
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aplicado em sua atuação profissional. Há de fato um distanciamento? Os 

entrevistados relataram que sim, e isso pode trazer luz para a EGPCE diversificar e 

reorganizar, de maneira bastante profunda, a análise do processo de afastamento 

e financiamento para cursos de pós-graduação do servidor público. Ela pode criar 

um portfólio para acolher a experiência vivenciada pelo servidor-pesquisador, 

aproveitando seu potencial para áreas específicas de interesse do órgão ou de 

relevância social. 

O sentido geral dessa reorganização deveria afetar também as próprias 

instituições de fomento à pesquisa científica, aproveitando as capacidades de 

ensino e pesquisa das instituições de ensino superior e buscando formas de 

integração com os diversos setores públicos que, muitas vezes, servem como 

laboratório para a efetivação da pesquisa científica. 

Temos o seguinte depoimento do gestor, em relação ao Programa de 

Formação da EGPCE, especificamente acerca do levantamento de demanda para 

elaborar a sua proposta de formação, mediante a necessidade oriunda das três 

esferas governamentais (estadual, municipal e federal): 

 

A proposta de formação é elaborada mediante identificação das 
necessidades de formação de seus servidores estaduais, através do Plano 
de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas (PTDEP)

19
. Outra forma de 

identificar, analisar e atender as necessidades e expectativas dos órgãos é 
o acolhimento de demandas de turmas exclusivas, ou reserva de vagas 
para instituições que nos encaminham via ofício suas necessidades não 
pontuadas na oportunidade do PTDEP. As demandas dos servidores 
municipais são atendidas por meio de indicações que chegam à EGP, na 
parceria do Programa de Desenvolvimento da Gestão Municipal do Estado 
do Ceará (PRODEG-M), que recebe as necessidades e expectativas 
identificadas junto às prefeituras dos municípios do estado do Ceará. O 
atendimento dessas demandas é feito na sede da EGP ou nas sedes dos 
municípios demandantes. Já as demandas dos servidores federais são 
identificadas pela ENAP e repassadas à EGPCE, que realiza as 
capacitações em sua sede. (Entrevista com SG1). 

 

Esse relato do SG1 deixa clara a conexão da EGPCE com os demais 

órgãos do Estado, na elaboração do PTDEP. Da forma como é descrito, percebe-se 

que a EGPCE cumpre seu papel ao estabelecer um elo entre as três esferas 

governamentais, utilizando, para tanto, instrumentais adequados, capazes de 

                                                 
19

 O PTDEP é um instrumento integrante da Política Estadual de Desenvolvimento de Pessoas 
implantada no Poder Executivo do Estado do Ceará pelo Decreto n.º 29.642, de 5 de fevereiro de 
2009, e tem por objetivo subsidiar o planejamento das ofertas de capacitação e formação. Além 
disso, procura oportunizar aos gestores das diversas instituições um olhar mais aprofundado para 
as questões da formação, relacionadas às competências orgânicas das unidades administrativas 
(CEARÁ, 2014a). 
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detectar as demandas dos órgãos. Com base nos dados colhidos, procede à 

elaboração da grade de programação dos cursos que, na maioria das vezes, atende 

às demandas de uma agenda governamental. 

Ainda na tentativa de compreendermos como a EGPCE desenvolve seu 

programa de formação no estado, foi aplicado um questionário para 66 

representantes do GTDEP. Desse universo, apenas 31 responderam as questões. 

Ouvir esses participantes foi essencial para construirmos uma visão do 

processo de formação desenvolvido no estado. Os participantes foram unânimes em 

apresentar como principal dificuldade na disseminação, efetivação e participação 

nos cursos de formação a localização da Instituição em relação à Escola (EGPCE), 

porquanto é muito distante, e isso dificulta o acesso dos servidores. 

 As sugestões apresentadas pelo GTDEP para melhorar o programa de 

formação da EGPCE foram estas:        

             

Instrutores mais qualificados e reconhecidos nacionalmente. Seria mais 
eventos com o grupo GTDEP. Acho que não tem o que melhorar, uma vez 
que o GTDEP caminha bem ao lado da EGP. O que acontece, são as 
ofertas de cursos que são repetitivas, e a EGP precisa mudar isso, 
ofertando cursos novos, de acordo com as solicitações do GTDEP. Que seja 
direcionado os e-mails dos cursos para os representantes do GTDEP de 
cada órgão, pois várias vezes acontecem dos servidores receberem o e-
mail bem antes dos representantes. Definição de um plano de capacitação 
considerando as necessidades específicas de cada instituição. Criação de 
uma rede de troca de experiências exitosas e discussão sobre as 
dificuldades. E que busquem melhorias com relação aos e-mails e 
divulgação dos cursos. Comparecerem nas secretarias ativamente para 
identificar a real necessidade de formação dos servidores para assim 
melhor desenvolver o programa de formação. Fazer visita aos órgãos 
representados pelo GTDEP para conhecer a realidade de cada instituição. 
Cursos no período de final de tarde e início de noite. A EGP deve apresentar 
uma maior interação com os Órgãos. Descentralizar os cursos para 
Instituições localizadas fora do Centro Administrativo. Ofertas de novos 
cursos. (SRG). 

 

As sugestões apontadas ressaltaram os seguintes aspectos: a limitação 

do número de vagas, uma vez que nem sempre esse quantitativo é suficiente para 

atender a demanda de todas as setoriais; a descentralização dos cursos para 

instituições localizadas fora dos muros da EGPCE; a descentralização das 

inscrições, criando ferramentas para que o servidor, de posse do seu número de 

matrícula, pudesse ele mesmo se inscrever no curso; a diversificação da oferta de 

cursos; a demora no feedback; o retorno dos cursos na modalidade EAD; a 

flexibilidade nos horários dos cursos, com oferta de turmas no final da tarde e no 
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início da noite; a visita aos órgãos representados pelo GTDEP para conhecer a 

realidade de cada instituição. 

Por meio disto, ratificamos o relato dos representantes sindicais, dos 

dirigentes da escola e do GTDEP, percebe-se que é necessário ouvir as 

necessidades do servidor, ouvir as bases, ou seja, os servidores, alvo dessa política 

de formação. É necessário também dialogar com os órgãos, melhorar a integração 

com as setoriais, para conhecer a realidade e, consequentemente, efetivar uma 

programação diversificada de cursos de forma equilibrada entre o desenvolvimento 

pessoal e profissional, que rompesse com os isolamentos especializados, de modo 

que possa habilitar o servidor para a gestão pública, para um novo modo de 

administrar, para um melhor atendimento da demanda social, para o planejamento e 

reorganização administrativa. 

 

3.2.2  Percepção dos sujeitos que experenciam cursos da EGPCE 

 

A seguir, registramos a percepção dos sujeitos que experienciam a 

EGPCE – o gestor que solicitou o curso; o instrutor que o desenvolveu; e o cursista 

que dele participou. Os instrumentos utilizados para obter as informações foram 

entrevistas e questionários. 

Com relação à entrevista aberta, os sujeitos respondiam em que 

contexto surgiu a necessidade do curso e qual o papel da EGPCE nessa ação. Eis 

o registro do primeiro entrevistado: 

 

[…] esse curso nasceu da necessidade de capacitar os gestores de 
governanças em TI, a partir de um diagnóstico feito pelo Tribunal de 
Contas do Estado. Ele fez e mostrou que a realidade das organizações, 
principalmente, as organizações públicas daqui do Ceará, elas estavam 
bastantes... assim... vulneráveis, na questão da governança TI. Tinha 
muitos pontos fracos, muitos itens não estavam sendo atendidos na 
governança de TI. Aí a partir daí, com esse diagnóstico, as organizações 
perceberam a necessidade de realmente fazer alguma mudança. Deixa eu 
te dizer, primeiro, quem estruturou esse curso foi a Coordenadoria 
Estratégica das Políticas de TI (COETI) da SEPLAG, juntamente com a EGP. 
Essa parceria foi proposta, porque a EGP tem uma característica, ela não 
cria obstáculos, ela deixa você sonhar um pouquinho. A gente dizia para a 
Diretora da EGP: “Tem uma pessoa que a gente precisa trazer para fazer 
uma abertura”; “Vamos fazer”. Então não existe obstáculo, eu não senti 
nenhum momento obstáculo da ..., que estava representando a EGP. Então, 
deu tudo certo, da melhor forma possível, foi um curso de alto nível. Agora, 
quanto assim... os objetivos alcançados do curso... o que é que a gente 
pretendia ali era elevar o conhecimento de pessoas, para que pudesse 
exercer uma política mais estratégica de TI no seu órgão. (Entrevista com 
SG2). 
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Segue o relato do segundo entrevistado: 

 
[...] a partir daí, a SEPLAG e EGP pensou em uma ementa. Então 
pensamos em fazer um curso mais compacto, mais resumido, onde 
pudesse garantir que os alunos chegassem até o final. Um curso que 
fosse viável para todo mundo fazer. Que tem o gestor, e todo mundo tem 
as suas ocupações. Um curso muito longo, durante o horário de trabalho, 
talvez tivesse alguma dificuldade para algum gestor. Então, a partir daí, foi 
nesse sentido, nesse contexto, assim, tanto no sentido da questão externa 
e interna dos tribunais, mostrando que os governos não estavam 
preparados com relação à governança de TI. Lançamento de riscos 
dessas questões, aí propôs para todas as unidades do Poder Executivo e 
mostrou que a realidade do governo que não estava boa. Esse foi o 
principal mote e também a necessidade dos gestores atualizarem em 
relação dessas práticas de governança de TI. [...] Foi um curso de seis 
meses, um curso longo, se não me engano, foram 180 horas, onde a 
gente viu de tudo, a gente viu Direito Digital, para que a gente entenda 
tudo; Auditoria de TI, porque hoje nós somos auditados pelo TCE e o TCE 
nos cobra, cadê o gestor de TI? Por que que a TI está posicionada dessa 
forma? Porque está dentro dos padrões internacionais, então pronto. A 
gente começou a ver. Foi uma parceria com a EGP muito boa, porque a 
EGP não disse não, em nenhum momento, e muitas das disciplinas BPM 
(Business Process Management), que é Gestão de Projetos, não tinha 
ninguém aqui do estado que pudesse ensiná-la. A EGP foi, contratou uma 
pessoa de fora, no caso foi do BNB, trouxe, pagou extra, como também 
palestrantes de fora. Então, foi um curso bastante atual, com o top dos 
instrutores, alguns foram daqui do estado, os que tinham know how nesse 
assunto no estado. (Entrevista com SG3). 

 

 Ao fazer a análise dos relatos acima, percebemos que, segundo os 

sujeitos gestores, a EGPCE desempenhou o seu papel de assessoramento aos 

órgãos, conforme previsto nas competências da escola, descritas em seu Projeto 

Político Pedagógico (PPP). Consta-se que, sempre que surge a demanda, a 

EGPCE atende as necessidades institucionais dos órgãos públicos do governo, e 

essa ação se coaduna com as palavras de Nogueira (2011), quando faz menção:  

 

 “[...] na verdade é impossível menosprezar a contribuição escolas de 
governo, elas têm sido decisivas para que dissemine uma visão mais 
crítica do Estado, embora arraste consigo iniciativas dedicadas a 
desenvolver processos e sistemas educacionais focados no governo”. 
Nogueira (2011, p. 179), 

 

Segundo o autor, a escola não deveria funcionar apenas seguindo 

orientações governamentais, mas como centro de formação de pessoas capazes 

de pensar o setor público e de interferir, direta ou indiretamente, no espaço de 

governar, sejam elas gestores, juízes, parlamentares, governantes ou cidadãos 

comuns. Além disso, para ele: 

Habilitar servidores para a gestão pública, para um novo modo de 
administrar, para um melhor atendimento da demanda social, para o 
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planejamento e a reorganização administrativa e assim por diante, é a 
verdadeira base lógica e “filosófica” das Escolas de Governo. (NOGUEIRA, 
2011, p. 192-193). 

3.2.3 A experiência de capacitação promovida pela EGPCE na visão dos 

instrutores 

 

Ao dar sua opinião sobre o programa e também sobre o curso, o 

instrutor 1 assim se posicionou: 

 

[...] eu já estive mais presente na EGP, como instrutor. Eu não sei a evolução 
que ocorreu, mas eu percebi exatamente que a intenção da EGP é trabalhar 
fortemente a parte desenvolvimento do servidor e também contemplar a área 
de gestão. Eu não sei se ela avançou nessa experiência, me parece que havia 
essa intenção. Percebo que já ocorreu muita capacitação no desenvolvimento 
da gestão, que faz a diferença, inclusive havia uma discussão de capacitar 
todos os gestores do serviço público estadual. Trabalhando quem tivesse 
cargo comissionado, trabalhar em cima disso com eles. Eu não sei se ela 
conseguiu avançar. Só isso. Eu só acho que, pelo que a gente tem 
acompanhado, há necessidade efetivamente de desenvolvimento do gestor, 
certo? Porque assim, a gente percebe que, ressalvando algumas 
particularidades, é...os planos, os planejamentos, muitos deles muitas vezes 
não vão à frente, por falta de conhecimento, por falta de alteração de 
prioridade, e isso, no contexto como todo, talvez se vocês preparassem mais 
fortemente o gestor, pra efetivamente assumir esse cargo, enquanto gestor, 
não é? Talvez facilitasse a condução desses planos que são tão bem 
trabalhados, mas tampouco executados. Com relação ao curso – acho que o 
curso foi muito bem estruturado, mas poderia ser mais replicado, porque, na 
realidade, o público que veio estava diretamente relacionado com alguns 
cargos estratégicos, mas a massa de TI do estado é muito maior que o público 
que estava no curso. De repente, esse curso deveria estar mais disponível 
para as outras pessoas ter essa oportunidade. (Entrevista com SI1).   

 

 

Triangulamos esse relato com os documentos oficiais da escola e 

confirmamos que as necessidades e expectativas dos servidores de nível gerencial 

foram levantadas por uma consultoria contratada pela EGPCE. Esta realizou uma 

pesquisa encaminhando um questionário, via ofício, aos gestores máximos de cada 

órgão e entidade do Poder Executivo estadual. O atendimento dessas demandas foi 

feito após ranking das solicitações apontadas e após análise de várias consultorias 

que atendessem ao perfil de exigência da EGPCE para desenvolver o Programa de 

Desenvolvimento e Formação Gerencial (PDG20). 

                                                 
20

 O Programa de Desenvolvimento e Formação Gerencial (PDG) é destinado à formação gerencial. 
É oferecido para as gerências básica, média e alta do Poder Executivo do Estado do Ceará. Tem 
como objetivo geral desenvolver competências essenciais dos gestores, de modo a subsidiar 
ganhos de eficiência, eficácia e efetividade nas políticas públicas. Apresenta como objetivo geral 
desenvolver competências essenciais dos gestores, de forma a subsidiar ganhos de eficiência, 
eficácia e efetividade nas políticas públicas (NEIVA et al., 2014). 
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No relato do instrutor 2, encontramos um indicativo para a EGPCE 

ampliar o seu programa de formação a uma estrutura de universidade corporativa: 

 

[...] a EGP tem uma linha para trabalhar o ensino a distância, eu também 
acho bastante interessante, não é?  Mas, assim... que a gente imagina 
que pudesse evoluir como universidade corporativa, tipo uma universidade 
mesmo, para formação dos profissionais. Ela deu um grande salto, mas 
acho que ela poderia ir para outro patamar, de universidade corporativa, 
de capacitar mais pessoas, chegar a mais pessoas e, também, assim... 
Uma dificuldade no governo... essa questão dos terceirizados..., porque 
tipo assim... em tese, esse terceirizado já é pra vir mais preparado e tem 
sido o contrário. Então, assim... a possibilidade que a escola também 
atende esse público, porque, por exemplo, nós aqui temos um maior 
número de terceirizados e, na escola, eles conseguem fazer esse 
treinamento. Então assim... é interessante, eu imagino que a escola 
realmente desempenha um excelente papel e poderia realmente dar um 
outro salto. Teve um planejamento de treinamento juntamente pra gente 
elencar alguns cursos; aí eu participei. O que eu participei era pra gente 
elencar alguns cursos, no eixo de tecnologia, eu contribui com a sugestão 
desses cursos e não sei como é que está o andamento disso aí. 
(Entrevista com SI2). 

 

Ao analisar a entrevista com os instrutores, percebemos que 

reconhecem a importância da EGPCE no processo de educação corporativa em 

gestão pública. Todavia, neste relato, também percebemos fortemente um desejo 

de que a EGPCE capacite o gestor para efetivamente assumir esse cargo. Além 

disso, espera-se que a EGPCE amadureça como universidade corporativa, 

alcançando, portanto, os ideais registrados em Brito (2009): 

 

A formação universitária seguida de especialização é muito importante 
para os gestores, mas ainda insuficiente quando se ascende às funções de 
governo. Por isso, a princípio, temos firmado um compromisso pedagógico, 
marcado pela ética e focado nas necessidades dos cidadãos; apostamos 
na profissionalização do serviço público. (Brito, 2009, p. 11). 

 

 

Com a verificação dos documentos oficiais21 da escola, percebemos que 

essa relação de universidade corporativa ainda não faz parte das ações da EGPCE. 

O que existe são convênios, financiamento e afastamento para cursos de pós-

graduação. Os convênios são desenvolvidos a partir da necessidade do próprio 

servidor. Eles possibilitam aos servidores apenas descontos em cursos de 

graduação, pós-graduação lato sensu e extensão, ofertados pelas 

                                                 
21

 Política Estadual de Desenvolvimento de Pessoas instituída por meio do Decreto n.º 29.642, de 5 
de fevereiro de 2009, e da Lei n.º 14.367, de 10 de junho de 2009, que estabelece regras para o 
financiamento de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado, 
doutorado e pós-doutorado) no âmbito do Poder Executivo estadual. 
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universidades/faculdades conveniadas. Tais convênios se dão por meio de termo de 

cooperação técnica, celebrado entre as universidades/faculdades particulares e o 

Governo do Estado do Ceará, por intermédio da SEPLAG, com interveniência da 

EGPCE, para possibilitar descontos na participação dos servidores públicos e de 

seus dependentes. 

Sob o ponto de vista dos entrevistados, para que a EGPCE possa dar um 

salto, possa ir mais além do que já oferece aos servidores e se torne uma 

universidade corporativa, seria necessário oferecer, ela mesma, os cursos de pós-

graduação. Tornar-se, porém, uma universidade corporativa, nessa dimensão, não 

se constitui objetivo da EGPCE, conforme se comprova nos documentos que dão 

vida à EGPCE como escola de governo. Isso, no entanto, não pode ser considerado 

um fator impeditivo para que, no futuro, ela venha a se transformar numa 

universidade corporativa, mudando sua documentação em favor de uma 

remodelagem de funções e finalidades. Motivo para isso já podemos vislumbrar, 

visto que os servidores assim reivindicam. 

 

3.2.3.1 A experiência dos cursistas no curso de Formação de Gestores de 

Tecnologia da Informação e Comunicação 

  

O curso de Formação de Gestores de Tecnologia da Informação e 

Comunicação foi lançado com 45 vagas ofertadas. Dessas, somente 42 foram 

efetivamente preenchidas e possibilitou os seguintes resultados: 

a) apenas 26 cursistas inscritos com frequência ativa; 

b) a taxa de aproveitamento das vagas foi de 62%, visto que 16 cursistas 

foram reprovados por falta; 

c) os 26 cursistas entregaram o TCC, receberam certificação, e esta foi 

a representação na amostra desta pesquisa. 

O instrumento utilizado para a obtenção dessas informações foi o 

questionário aplicado aos 26 cursistas aprovados no curso, apesar de apenas 13 

cursistas terem respondido ao questionário. 

Lembramos que a avaliação do curso não foi o objeto de estudo, mas a 

percepção que os diferentes sujeitos têm sobre o programa de formação conduzido 

pela EGPCE. Nesse momento, analisamos, especificamente, a opinião dos que 

vivenciaram o curso de Formação de Gestores de Tecnologia da Informação e 

Comunicação. 
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Assim, temos os seguintes dados: 

a) sobre a ideia de o curso ter fornecido novas alternativas para a 

realização de seu trabalho, apenas 12 sujeitos responderam: 8 

afirmaram que sim, representando 66,7%; 3 concordaram parcialmente, 

representando 25%, e 1 (8,3%) discordou. Tais dados convergem para 

a análise de Brito (2009, p 11) quando, registra que o servidor público, 

ao procurar uma capacitação, busca conhecimento prático, com 

agentes experientes; 

b) a cerca dos conhecimentos adquiridos antes da realização do curso,  

(7,7%) disse que era ótimo e, após a realização do curso, esse índice 

aumentou para 30,8%. Dessa forma, é possível perceber claramente 

o quanto a formação oferecida pela EGPCE para os servidores 

públicos influencia na aprendizagem do cursista. Foi possível concluir 

em conversa com os sujeitos respondentes que, após a realização do 

curso, os servidores públicos começaram a participar mais da gestão 

de TI em seu ambiente de trabalho. A maioria dos egressos, 

atualmente, trabalha na atividade para a qual foi capacitado e 

considera que seu desempenho no trabalho melhorou. Isso pode 

significar uma evolução na Administração Pública estadual quanto à 

capacitação desses servidores. Hoje eles consideram que a Escola de 

Governo se constitui num suporte ao qual eles podem recorrer para 

sua capacitação. 

A figura 5 mostra a evolução da participação dos servidores antes e após 

a conclusão do curso, evidenciando a influência do curso no desenvolvimento 

profissional do cursista. 

 

Figura 5 – O conhecimento dos cursistas antes e após a realização do 

curso 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora (2015). 
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No quesito “Contribuição da EGPCE para a melhoria das práticas 

profissionais do serviço público”, tivemos uma lacuna nos dados, pois, do universo 

de 42 cursistas inscritos, apenas 26 concluíram o curso; e, desses, apenas 13 

responderam ao questionário, como já mencionamos. Para essa pergunta, no 

entanto, tivemos apenas 9 cursistas respondendo unanimemente sim, o que 

representou 79,8%. Os demais não responderam. Nesse sentido, podemos afirmar 

que o curso atendeu aos objetivos. 

Sobre como o cursista avalia a experiência de capacitação para o servidor 

público estadual promovido pela EGPCE, tivemos o seguinte resultado: o maior 

número dos sujeitos (46,2%) considerou bom, e 23,1% consideraram ótimo. 

Abaixo, a figura 6 representa a percepção dos cursistas sobre o programa 

de formação da EGPCE. 

 

Figura 6 – Percepção dos cursistas sobre o programa de formação 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora (2015). 

 

Ao final, obtivemos dos sujeitos envolvidos as seguintes sugestões para 

melhorar o programa de formação ofertado pela EGPCE: 

a) conseguir mais recursos para contratar instrutores do mercado aptos 

a ministrar cursos que os funcionários/instrutores cadastrados da EGP 

não estão capacitados para ensinar; 

b) alinhar ainda mais o programa de formação às metas estratégicas e 

setoriais do Governo do Estado, tendo também uma avaliação, dentro 

do possível, dos impactos gerados na gestão; 

c) buscar conhecer as necessidades de cada secretaria mais de perto e 

o nível necessário de suas demandas; 

d) realizar pesquisa junto aos órgãos sobre a necessidade de cada um, 

para assim formar turmas para atender melhor a demanda, 

aprofundando o conhecimento e aprimorando o trabalho dos técnicos 

que já estão nas unidades há muitos anos; 
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e) avaliar o fato de que, muitas vezes, os cursos se tornam repetitivos e 

não são muito específicos ou de aprimoramento, são de 

conhecimento muito básico, ou médio; 

f) transformar a EGPCE em uma universidade corporativa. 

Ao entrecruzar o relato dos representantes sindicais e do GTDEP, 

gestores, instrutores e cursistas egressos da EGPCE, mesmo que considerem as 

inúmeras dificuldades operacionais, financeiras e pedagógicas, é inegável a 

contribuição que a EGPCE vem desenvolvendo como propulsora e disseminadora 

do conhecimento em gestão na Administração Pública Estadual. Porém, ressaltamos 

que é importante diversificar sua oferta de formação, articulada às seguintes 

estratégias: efetivar uma programação diversificada de cursos de forma equilibrada 

entre o desenvolvimento pessoal e profissional, as capacitações para cargos de 

direção e assessoramento contemple noções básicas com orientações sobre o 

contexto do modelo de gestão aderido no estado. 
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CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação teve como objetivo realizar uma avaliação compreensiva 

do programa de formação conduzido pela EGPCE, ancorando-se nos múltiplos 

olhares de quem vivenciou/vivencia os seus cursos. 

Diante desse propósito e no intuito de sintetizar os resultados desta 

pesquisa, resta considerar alguns pontos relevantes que detectamos por meio da 

avaliação realizada. 

Os resultados apontados foram declinados em função das escolhas 

metodológicas fundamentadas nas fontes documentais, entrevistas e questionários. 

Estes foram avaliados mediante integração dos dados realizada por meio da 

triangulação. A ideia foi alcançar vários sujeitos em inúmeras direções. O objetivo 

era obter desses sujeitos diferentes tipos de dados baseados na experiência que 

coincidissem e fornecessem sua percepção sobre o programa de formação da 

EGPCE. A experiência dos sujeitos selecionados foi o fio condutor nesta pesquisa. 

Para isso, apresentamos a percepção de 53 sujeitos, a fim de compreender a visão 

que eles têm sobre o programa de formação da EGPCE. 

Na pesquisa empreendida, foram evidenciadas as características da 

EGPCE, entre as quais podemos destacar: 

a) o público-alvo são os servidores/empregados públicos (estaduais e 

municipais); 

b) foi criada com base no  modelo da ENAP e de Escolas de Governo 

existentes em outros estados brasileiros, tais como as de São Paulo 

(SP) e de Minas Gerais (MG); 

c) tem orçamento próprio e faz parte da administração direta do Poder 

Executivo estadual; 

d) é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia 

administrativa, com sede e foro na capital do estado; 

e) é vinculada à SEPLAG, porque é a secretaria que vê o Estado 

sistemicamente; 

f) sua proposta é trabalhar na área-meio em gestão pública, não se 

constituindo em uma entidade formadora de mão de obra, mas de 

capacitação de servidores públicos, ou seja, capacita servidores já 

com uma formação definida; 

g) sua área de atuação envolve os servidores da capital e dos 184 
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municípios do estado do Ceará. 

A pesquisa mostrou que a maioria dos egressos, atualmente, trabalha na 

atividade para a qual foi capacitado e considera que seu desempenho no trabalho 

melhorou. Isso significa uma evolução na Administração Pública estadual no que 

concerne à capacitação desses servidores, uma vez que, de acordo com os 

pesquisados, antes da criação da EGPCE, eles não tinham qualquer oportunidade 

de capacitação dessa natureza e hoje consideram que a Escola de Governo se 

constitui num suporte ao qual eles podem recorrer para seu aperfeiçoamento 

profissional. 

Constatou-se também, por meio da pesquisa realizada, que: 

a) os sujeitos  envolvidos no processo de capacitação e qualificação 

proporcionado pela EGPCE estão recebendo os conhecimentos 

necessários para a melhoria do seu desempenho no trabalho em seus 

órgãos de origem; 

b) a demanda por cursos de capacitação está maior do que a oferta 

proporcionada pela EGPCE; 

c) existe um grau elevado de satisfação por parte dos 

servidores/empregados públicos estaduais com relação à qualidade 

dos cursos oferecidos pela EGPCE; 

d) há uma consciência dos servidores/empregados públicos acerca da 

importância dos cursos oferecidos pela escola; 

e) os servidores públicos estaduais estão motivados com os cursos 

oferecidos pela EGPCE, a tal ponto que estão dispostos a participar de 

outros cursos. 

Foi possível, ainda, perceber que a EGPCE, apesar de vir cumprindo os 

objetivos para os quais foi criada, ainda apresenta limitações  para  atingir  

plenamente seu  desiderato. Podemos, portanto, mencioná-las: i) há um 

desequilíbrio pontual na programação dos eixos temáticos, deixando de oferecer 

cursos direcionados para o desenvolvimento de pessoas, principalmente sobre os 

direitos e deveres dos servidores; ii) inexistência de quadro próprio de instrutores; iii) 

constatação de que todos os seus servidores são cedidos por outros órgãos do 

Poder Executivo estadual, principalmente oriundos da SEPLAG e da SEDUC. Os 

demais são terceirizados ou comissionados; 

A EGPCE desempenha um papel importante na estrutura administrativa 

do estado do Ceará, pois representa um investimento na formação e qualificação 
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dos servidores públicos na área de gestão pública, cumprindo assim uma de suas 

mais relevantes funções: capacitar servidores públicos para o desempenho de suas 

funções no atendimento da demanda por serviços públicos de qualidade. 

Além disso, foi-nos possível perceber que, embora a EGPCE não trabalhe 

nos moldes de uma universidade corporativa, não se exclui a possibilidade de ela vir 

a se transformar em uma dessas entidades, dada a importância e o papel 

desempenhado no contexto da Administração Pública em todos os países/estados 

onde foram criadas tais instituições. 

É necessário que esta escola possa ir além, atuando nas fronteiras da 

educação para a cidadania, e quem sabe funcionar como centro de formação de 

cidadãos, alcançando a todos àqueles que possuem representatividade junto ao 

poder público e suas comunidades, sejam eles prestadores de serviços, membros 

de organizações não governamentais ou conselheiros (estaduais ou municipais). 

 

Limitações da pesquisa 

 

Por meio da estruturação deste trabalho e da vivência de suas fases, foi 

possível identificar a limitação da pesquisa – há pouca literatura existente e poucos 

trabalhos acadêmicos sobre resultados práticos de análise de mudança de perfil do 

servidor, com base na realização de cursos de capacitação profissional no serviço 

público. Os estudos encontrados são oriundos de instituições governamentais. 

Neste sentido, por ser mais conveniente, optamos por fazer a análise e a 

conclusão fundamentando-se na concepção de Nogueira (2011), que faz uma 

reflexão sobre o Estado a serviço da sociedade civil e Lejano (2012), aponta 

parâmetro para análise em avaliação de políticas pública, pautada na experiência 

dos sujeitos envolvidos com a política. Justifica-se as escolhas destas duas 

fundamentações literárias em que traz em sua essência uma reflexão crítica, 

valorizando o texto e contexto sobre a realidade encontrada na pesquisa. 

 

Trabalhos futuros 

 

Ao realizar a pesquisa, foi possível identificar que trabalhos 

complementares poderão ampliar a discussão sobre os temas desenvolvidos, 

trazendo relevantes contribuições à comunidade acadêmica e à sociedade de uma 

forma geral. 
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O estudo sobre a capacitação profissional revelou a importância de 

pesquisar o suporte organizacional para a oferta de cursos, para o desenvolvimento 

da cultura de aprendizagem contínua do servidor e para o incentivo ao 

desenvolvimento de competências no setor público. 

Com relação ao programa de formação, é possível a realização de 

pesquisa com outros eventos de formação ofertados ou nas instituições públicas, 

visando analisar as possíveis influências dos cursos no desempenho profissional do 

cursista. 

Por fim, ao avaliar uma política pública na área educacional e ao 

aproximar esta política na perspectiva de avaliação experiencial de Lejano (2012), é 

necessário que o programa de formação contemple as necessidades dos seus 

stakeholders e que os instrumentos de análise estejam pautados na integração, isto 

é, na fusão de diferentes tipos de informações (entrevistas, pesquisas survey, 

documentários, vídeos e photovoice), de modo que haja uma percepção mais 

completa do todo e que o critério da análise seja a autenticidade. 
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APÊNDICE A – TÓPICO GUIA – ENTREVISTA COM IDEALIZADORES DA 

POLÍTICA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

1. Fale sobre a criação da política PEDEP? 
 
2. Relate sobre a elaboração e implementação da PEDEP no estado. 

 
3. Quais os objetivos da PEDEP, em sua opinião? 

 
4. É possível afirmar que a PEDEP vem cumprindo os objetivos para os quais foi 
criada? Se não, indique os motivos. 

 
5. Como o Sr. descreveria o momento sócio-político de criação/elaboração da 
PEDEP no estado? 

 
6. O que mudou e o que permanece da política desde a sua concepção? 

 
7. O Sr. acredita que a política valoriza o servidor/empregado público estadual, por 
meio do seu desenvolvimento pessoal e profissional? Como? 

 
8. Como a PEDEP promove o desenvolvimento da expressividade, afetividade e 
sociabilidade do servidor/empregado público estadual? É possível descrever os 
mecanismos que ela utiliza? 

 
9. Como a PEDEP adequa as competências requeridas dos servidores/empregados 
públicos estaduais aos objetivos das instituições e aos novos desafios expostos no 
Plano Plurianual – PPA? 

 
10. A PEDEP promove o gerenciamento das ações de desenvolvimento de pessoas 
no Estado? Como? 

 
11. Comente como a política otimiza, racionaliza e efetiva  os investimentos nas 
ações voltadas para o desenvolvimento de pessoas. 

 
12. Poderia me apontar quais dificuldades e possibilidades da PEDEP? 

 
13. Como o Sr. descreve a relação PEDEP e as consequências com os serviços 
prestados aos cidadãos?   

 
14. A PEDEP influencia na melhoria da gestão pública? 

 
15. Como é identificada a relação da PEDEP com as políticas públicas do Estado? 

 
16. Que sugestões são possíveis para melhorar a atuação da PEDEP? 

 
17. Nós discutimos algumas situações, há alguma coisa que queira acrescentar? 
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APÊNDICE B – TÓPICO GUIA – ENTREVISTA COM GESTORES DA EGPCE 

 
1. Relate sobre os objetivos do Governo em criar a EGPCE. 

 
2. Qual a relação da escola de Gestão – EGPCE com a PEDEP? 

 
3. A EGP tem como visão de governo tornar-se uma política de Estado? Relate 

quais motivo levariam a EGPCE a ser uma política de Estado. 
 

4. Como a escola (EGPCE) planeja, organiza, difunde e coordena as ações 
necessárias para a implementação da Política Estadual de Desenvolvimento 
de Pessoas nos 66 Órgãos e Entidades Públicas pertencentes ao Poder 
Executivo estadual? 

 
5. Relate como a Escola (EGP) elabora e acompanha a implementação dos 

Planos de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas – PTDEP dos 66 
órgãos da Administração Pública estadual. 

 
6. Como a escola sistematiza e divulgar estatísticas sobre os investimentos 

efetuados e os resultados alcançados com a capacitação e desenvolvimento 
de pessoas? 

 
7. A EGP estabelece contratos e convênios com entidades executoras de 

Programas e ações corporativas de Desenvolvimento de Pessoas, conforme 
normas vigentes na política? 

 
8. É possível citar os mecanismos de incentivo à atuação de servidores/ 

empregados públicos no papel de facilitadores, instrutores e multiplicadores 
em ações de desenvolvimento criadas pela EGPCE? 

 
9. Em sua opinião, a EGPCE vem cumprindo os objetivos para os quais foi 

criada? Se não, indique os motivos. 
 

10. A EGPCE se fundamenta ou se filia à qual experiência, em âmbito nacional ou 
internacional? 

 
11. Como você analisa a participação da EGPCE no estado do Ceará? 

 
12. Relate sobre a concepção de formação/educação que fundamenta a proposta 

de capacitação da EGPCE. 
 

13. Fale-nos das estratégias para atingir a universalização da capacitação dos 
servidores. 
 

14. As estratégias utilizadas pela EGPCE têm relação com a PEDEP? 
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15. Quais os obstáculos que a EGPCE enfrenta para cumprir sua programação 
de cursos? 

 
16. Os cursos da EGP oferecem ascensão na carreira do servidor público? 

 
17. Como o Sr. descreve a relação EGPCE e as consequências com os serviços 

prestados aos cidadãos? 
 

18. Como a EGPCE faz o acompanhamento e a avaliação dos cursistas durante e 
após os cursos? Que instrumentos são utilizados? 

 
19. Como você avalia a experiência do servidor público estadual proporcionada 

pela EGPCE? 
 

20. Quantos servidores foram treinados/capacitados em 2013? As metas da EG-
PCE/PEDEP para esse ano foram cumpridas integralmente? 

 
21. Que sugestões são possíveis para melhorar a atuação da PEDEP e da EG-

PCE. 
 

22. Nós discutimos algumas situações, há alguma coisa que queira acrescentar?     
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APÊNDICE C – TÓPICO GUIA – ENTREVISTA COM INSTRUTORES 
 

Aspectos a serem compreendidos:  

1-  Contexto político 

a) Havia uma política no Estado do Ceará, definindo os papéis da TI para os 

diversos órgãos? 

b) Sente que a governança de TI desenvolvido pelo o curso atendeu os pa-

drões exigidos pelo o governo do Estado. 

c) A partir do curso isso foi modificado? 

 

2-         Processo de Ensino 

 

A partir do curso de formação para gestores de TI na EGPCE 

 

a) Você adequou à metodologia e o material didático aos objetivos do curso e 

de cada aula? (considerar técnicas didáticas, recursos instrucionais como: 

apostila, textos, questionários, exercícios, recursos audiovisuais). 

 

b) Você estimulou o aprendizado? (considerar aspectos como: aproveitamento 

de conhecimentos e experiências prévias dos alunos; utilização de aconte-

cimentos próprios das situações vivenciadas; solicitar aos alunos exemplifi-

cações e ilustrações com relatos de casos típicos e situações problema, que 

demonstrem o aprendizado) 

 

 

c) Você deu feedback sobre o aproveitamento dos alunos? (considerar se du-

rante as aulas e/ou nos processos avaliativos foram apresentados, aos alu-

nos, aspectos a serem corrigidos em seu aproveitamento / em suas demons-

trações de aprendizado, ou não). 
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3.  Materiais Instrucionais 

a) O material instrucional desenvolvido para os cursos contempla o proposto 

como objetivo? 

b) A partir do curso houve uma ação pedagógica no sentido de aproximar os 

materiais didáticos utilizados, das situações vivenciadas pelos cursistas no 

seu desempenho profissional? 

c) O material didático atendeu as expectativas esperadas? 

d) Houve uma avaliação posterior ao trabalho realizado no sentido de reposicio-

nar o material didático, a partir de situações mais concretas vivenciadas no 

exercício profissional? 

e) Houve uma sondagem posterior ao curso, a partir das opiniões dos cursistas, 

no sentido de reformular aspectos específicos do material didático? 

f) Todos os recursos didáticos foram utilizados a contento, dentro das metodo-

logias disponibilizadas no curso da EGPCE? 

 
4.  Influência da EGPCE no desempenho dos egressos 
 

a) Sabe de algum cursista que conseguiu implantar as práticas de gover-

nanças de TI propostas no curso? Ou seja, deixou a condição de suporte 

e passou a ser parte na estratégia de negócios da sua organização. 

b) Os resultados propostos pelo curso foram atingidos em relação a gover-

nança coorporativa? 

c) Como você avalia a experiência de capacitação para o servidor público 

estadual promovido pela EGPCE? 

d) Que sugestões são possíveis para melhorar o programa de formação 

ofertado pela EGPCE      

 

Nós discutimos algumas situações, que gostaria de acrescentar? 
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APÊNDICE D – TÓPICO GUIA – QUESTIONÁRIOS COM O GTDEP 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA PESQUISA 
 
Você está sendo convidado (a) para participar dessa pesquisa sob a 
responsabilidade da pesquisadora Palmina Alda Ferreira de Sousa. Em nenhum 
momento você será identificado. Os resultados da pesquisa serão publicados e 
ainda assim, a sua identidade será preservada. Qualquer dúvida a respeito da 
pesquisa, você poderá entrar em contato com: Palmina Alda Ferreira de Sousa, no 
telefone (85) 9956-1225 ou e-mail: palminaf@gmail.com 

 Sim 

 Não 

 
1. Em sua opinião, o GTDEP vem cumprindo os objetivos para o qual foi 
criado? 

 Sim 

 Em parte 

 Não 

 Não, por ser muito demando na instituição em outras atividades 

 
2. O GTDEP realiza o levantamento de demandas de capacitação e 
desenvolvimento no âmbito da sua instituição? 

 Sim 

 Não 

 
3. Após esse levantamento de demandas, é encaminhado para EGPCE? 

 Sim 

 Não 

 
4. A EGPCE quando solicitada atende as suas demandas? 

 0. Não sei responder 

 1. Atende totalmente 

 2. Atende parcialmente 

 3.Não atende 

 

5. Quais as dificuldades que GTDEP enfrenta, para disseminar, selecionar e 
inscrever servidores para eventos e ações corporativos, especialmente aos 
que se referir a capacitação na EGPCE Descreva sua resposta no quadro abaixo 

 

  
6. O GTDEP encontra dificuldade para efetivar inscrição de cursistas nos 
eventos ofertados pela EGPCE 

 Sim 

 Não 
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7. O GTDEP já deixou de efetivar inscrições nos cursos corporativos 
ofertados pela EGPCE por falta de cursista? 

 Sim, por falta de interesse do servidor 

 Sim, por falta de opção, ja que os servidores ja tinham feito o curso ofertado 

 Sim, os servidores reclamam que as ofertas de cursos não variam 

 Não 

 
8. Como acontece a divulgação dos eventos de formação ofertado pela 
EGPCE na sua instituição 

 Site da sua instituição 

 Site da EGPCE 

 Em reunião com os gestores 

 E-mail diretamente para todos os servidores 

 Outros 

 
9.Deixe no quadro abaixo sugestões para melhorar o programa de formação da 
EGPCE 
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APÊNDICE E – TÓPICO GUIA – QUESTIONÁRIOS COM O CURSISTA 
 
Prezado (a) Sr. (a), 

 

              Meu nome é Palmina Alda, sou aluna do Mestrado Profissional em 

Avaliação de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará. Estou realizando 

uma pesquisa na área de Avaliação em Políticas Públicas. Para dar andamento a 

essa pesquisa, preciso da sua colaboração para responder o questionário abaixo. 

Vimos solicitar a gentileza de responder ao questionário baixo, como parte 

de uma pesquisa sobre o programa de Formação da Escola de Gestão Pública do 

Estado do Ceará (EGPCE) sob a perspectiva de obter informação a partir dos 

sujeitos envolvidos. 

Desde já, mais uma vez, muito obrigada por sua contribuição! 

Atenciosamente 

 
Palmina Alda Ferreira de Sousa 
Mestranda em Avaliação de Políticas Públicas 
Universidade Federal do Ceará. 

CURSO FORMAÇÃO DE GESTORES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Objetivo do Curso: Capacitar Gestores de TIC dos Órgãos e Entidades Estaduais em 

Governança Corporativa de TI, para o perfeito desempenho das suas atividades, 

alinhando a TIC à estratégia de negócios, norteados pelas metodologias e modelos 

de Governança de TI, bem como pelas políticas, normas e padrões existentes no 

Governo do Estado do Ceará Público alvo: Servidores/Empregados Públicos 

Gestores na Área de TIC dos Órgãos e Entidades Estaduais. Período: 03/10/2011 à 

28/03/2012 Carga horária: 180 horas/aula. 

 

Aplicabilidade do Curso 

1. A coordenadoria da TI da sua instituição, após o curso manteve-se na 

condição de suporte ou passou a ser parte na estratégia de negócios da sua 

organização? 

 Sim 

 Não 
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2. Você conseguiu implantar as práticas de governanças de TI, orientadas 
no curso, em sua instituição? 

 Sim 

 Não 

Se escolher a opção sim, relacione as melhores práticas 

 

 
 
3. Com relação ao nivel de aproveitamento do curso você acha que foi: 

 Ótimo 

 Bom 

 Ruim 

 Péssimo 
 

4. O curso forneceu novas alternativas para realização de seu trabalho? 

 0.Não sei responder 

 1.Discordo totalmente 

 2.Discordo 

 3.Concordo parcialmente 

 4. Concordo totalmente 
 

5. Sente que a governança de TI desenvolvido pelo o curso atendeu os 
padrões exigidos pelo o governo do Estado. 

 Sim 

 Não 

Relate com detalhe sua opção 
 

 
 
6. Os objetivos propostos pelo os cursos foram atingidos no que tange a 
governança coorporativa? 
 

 Sim 

 Não 

Relate com detalhe sua opção 
 

 
 
 
 
7. Seus conhecimentos sobre o curso 
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Antes do Curso 

 Ótimo 

 Bom 

 Ruim 

 Péssimo 

 
Depois do Curso 

 Ótimo 

 Bom 

 Ruim 

 Péssimo 

 
Se a sua escolha foi péssimo ou ruim, relate o motivo de acordo com a sua 
opinião. 
 

 
8. A Missão da EGPCE é Desenvolver o processo educacional em gestão 
pública para servidores e empregados públicos, visando ao aprimoramento de 
suas competências, possibilitando melhoria na prestação dos serviços 
públicos. 
 

 0. Não sei responder 

 1.Discordo totalmente 

 2.Discordo 

 3.Concordo parcialmente 

 4. Concordo totalmente 

 
Caso não concorda com nenhuma das opções, deixe aqui o seu comentário ou 
sugestões para EGPCE 
 

 
9. Você considera que os cursos ofertados pela EGPCE são compatíveis 
com as necessidades institucionais? 

 0. Não sei responder 

 1.Discordo totalmente 

 2. Discordo 

 3.Concordo parcialmente 

 4. Concordo totalmente 

 
10. A EGPCE contribui para melhoria das práticas profissionais do serviço 
público 
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 Sim 

 Não 

 
Relate com detalhe sua opinião 

 
 
11. Como você avalia a experiência de capacitação para o servidor público 
estadual promovido pela EGPCE? 

 Ótimo 

 Bom 

 Regular 

 Péssima 

 
Se sua escolha foi péssimo ou ruim, relate o motivo de acordo com a sua 
opinião 
 

 
12. A comunicação entre o responsável do Grupo Técnico de 
Desenvolvimento de Pessoas (GTDEP) para divulgação dos cursos da EGPCE 
na sua instituição: 

 Ótimo 

 Bom 

 Ruim 

 Péssimo 

 Não conheço esse GTDEP na minha instituição 

 
Se a sua escolha foi péssimo ou ruim, relate o motivo de acordo com a sua 
opinião 
 

 
13. Como você toma conhecimento dos cursos ofertados pela EGPCE 

 Site da EGPCE 

 GTDEP da sua Instituição 

 Gestor ou coordenador 

 Amigos 

 Outros 

Se escolher a opção outros, por gentileza especifique, no quadro abaixo. 

 

Deixe aqui o seu comentário/sugestões para melhorar o programa de formação 
ofertado pela EGPCE 
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APÊNDICE F – TÓPICO GUIA – ENTREVISTA ABERTA COM OS 

REPRESENTANTES SINDICAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS 

 

1- Como você avalia o Programa de Formação para o servidor público estadual 

conduzido pela EGPCE 

 

2- Que sugestões são possíveis para melhorar o programa de formação ofertado 

pela EGPCE   

 

3- Nós discutimos sobre o programa de formação da EGPCE ofertado para o 

servidor público, há alguma coisa que queira acrescentar? 
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ANEXO A – FICHA TÉCNICA DE EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
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ANEXO B – ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO 
CEARÁ 
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