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A formação profissional contínua no novo contexto da 
administração pública: possibilidades e limitações*

César Madureira**

S U M Á R I O : 1. Introdução; 2. A formação profissional contínua no novo contexto
da administração pública; 3. Limitações e possibilidades para a gestão da formação
profissional contínua no novo contexto da administração pública; 4. Conclusão.

S U M M A R Y : 1. Introduction; 2. Continuous professional training in the new con-
text in public administration; 3. Constraints and possibilities of continuous profes-
sional training management in the new context in public administration; 4. Conclu-
sion.

P A L A V R A S - C H A V E : formação profissional contínua; novo contexto da adminis-
tração pública; desafios, possibilidades e limitações; evolução comparada da for-
mação na União Européia; o (aparente) paradoxo da modernização/inovação;
aprendizagem organizacional.

K E Y  W O R D S : continuous professional training; new context in public administra-
tion; challenges, possibilities and constraints; compared evolution of training in the
European Union; the (apparent) paradox of modernization/innovation; organiza-
tional learning.

Na virada do século, a administração pública confronta-se com um novo contexto
de atuação. Se por um lado as preocupações da legalidade e da eqüidade na presta-
ção de serviços à sociedade devem se manter, por outro, o imperativo da produtivi-
dade, ditado pelo setor privado, obriga a administração a uma evolução profissio-
nal e organizacional, a fim de poder cumprir os desígnios da complexidade, assim
como responder à velocidade exponencial da mudança. A formação profissional
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contínua (sobretudo a comportamental) joga um papel decisivo na determinação
dos novos perfis profissionais dos seus funcionários, devendo prepará-los e torná-
los proativos no fenômeno da inovação e da modernização. Não obstante, as práti-
cas corporativas de gestão da formação profissional apresentam-se ainda hoje em
muitos países da UE como um obstáculo de peso significativo, impedindo a forma-
ção na administração pública de seguir pacificamente a via da aprendizagem orga-
nizacional. 

Continuous professional training in the new context in public 
administration: possibilities and constraints

At the turn of the century, public administration faces a new context for its action.
If, on the one hand, legality and equity concerns in providing services for society
must continue, on the other, the imperative of productivity dictated by the private
sector forces public administration to a professional and organizational evolution
in order to comply with the goals of complexity, as well as to keep up with the
exponential speed of change. In this sense, continuous professional training
(namely, behavioural training) plays a decisive roll in determining the new profes-
sional profiles of public servants, preparing them and turning them into proactive
actors of innovation and modernization. Nonetheless, corporate practices of pro-
fessional training management are still a significant obstacle today in many EU
countries, hindering training in public administration in peacefully following the
path of organizational learning.

1. Introdução

A existência de uma força crescente da lei de mercado, e conseqüentemente o fato de
os serviços públicos se vergarem gradualmente a este tipo de lógica, não apagou um
conjunto de diferenças que existe entre setor público e setor privado. Questões como
a imparcialidade, a justiça, a igualdade de oportunidades e um forte sentido moral e
ético marcam prioritariamente a missão de uma administração pública que se queira
isenta e eqüitativa. Com efeito, essas questões, apesar de não constituírem privilégio
do setor público, encontram tradicionalmente uma maior identificação com ele. Por
outro lado, o estudo da administração não deve deixar de considerar o fato de, como
constata Corte-Real (1999:108), “as administrações serem sistemas complexos de
estruturas e redes, uma constelação de organizações que interatuam para resolverem
problemas públicos”. Ora dentro dessa constelação existem os mais variados grupos
profissionais de funcionários públicos, organizados segundo diferentes esquemas de
gestão de pessoal, com necessidades e carências de conhecimentos, atitudes, com-
portamentos e competências diversos no espaço e no tempo. 
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Balizada por critérios de produtividade ditados por uma sociedade preferen-
cialmente mais privatizada, marcada por imperativos de diversidade profissional e
organizacional, e devendo manter as referidas preocupações que a distinguem do
setor privado, a administração pública move-se em areias cada vez mais movedi-
ças. Dessa forma, no primado da exponencial complexidade, em que o setor públi-
co passa a ter que “competir”,1 um processo ativo de reforma e de adaptação a um
novo contexto organizacional deverá encarar a questão da formação profissional
contínua como pedra fundamental na estratégia política e organizacional da admi-
nistração pública. Sem uma profunda reflexão sobre essa matéria parece impossí-
vel um acompanhamento pacífico da mudança já imposta, de uma administração
orientada para o procedimento e para a norma, para uma gestão pública com ênfa-
se na qualidade, resultados e conseqüente satisfação dos usuários, que apresenta
inúmeras dificuldades e limitações mas também alguns desafios passíveis de se-
rem ganhos.

2. A formação profissional contínua no novo contexto da administração pública

A exigência de novos papéis profissionais

Já em 1952 Merton e co-autores analisavam algumas das potenciais disfunções das orga-
nizações burocráticas. Segundo os autores, o cumprimento estrito de regras e de regula-
mentos limitava claramente a capacidade de adaptação a circunstâncias diversas não
previstas normativamente. Em geral, os funcionários burocratas tendiam a ignorar o fato
de as regras que normalmente contribuem para cenários e para situações de eficiência po-
derem em casos específicos levar a situações de ineficiência e de injustiça. Para este tipo
de “imprevistos” os burocratas não apresentavam qualquer solução. 

As críticas de Merton e co-autores vêm em definitivo desmistificar a idéia de
Weber (1964:337) de que “a administração burocrática era superior a qualquer outra
forma, em precisão, estabilidade, rigor de disciplina e confiança (...) estando formal-
mente adequada para aplicação a toda e qualquer tarefa administrativa”. A reflexão
de Merton e co-autores leva-nos a acreditar que a multiplicidade de papéis profissio-
nais que porventura cada funcionário poderá ter que assumir nos nossos dias (exigi-
da pelos novos contornos organizacionais tanto no setor privado quanto no setor

1 Entenda-se “competir” no sentido de responder às novas necessidades do cidadão criadas pela socie-
dade de mercado. Na realidade talvez não exista uma competição direta com o setor privado, mas antes
uma complementaridade.
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público) possa revelar-se impossível, numa organização excessivamente burocrati-
zada, onde o conflito entre papéis será sempre uma realidade, sobretudo cada vez
que surja um fenômeno organizacional novo, carecendo de uma resolução específi-
ca adequada, e onde a norma tenderá naturalmente a impor-se ao sentido de inova-
ção. Como explica Worsley (1983:288), “várias expectativas rodeiam a
representação de um papel particular, expectativas que pertencem aos outros interve-
nientes na relação social”. Ora numa organização burocrática essas expectativas cen-
tram-se no conformismo dos burocratas, apenas preocupados em executar segundo o
previamente prescrito. Essa fórmula apresenta-se no entanto inadequada ao atual
contexto. 

Com efeito, os novos papéis profissionais a serem assumidos pelos funcioná-
rios públicos confundem-se de certa forma com os novos papéis sociais que eles de-
vem assumir como cidadãos: em ambas as situações devem privilegiar a capacidade
para a mobilidade, criatividade, elasticidade e inovação. Os novos papéis (atentando
para a entrada massiva de mão-de-obra mais qualificada) devem ser considerados
num nível operacional mas sobretudo num nível estratégico, cada vez mais impor-
tante e ampliado tendo em conta a volatilidade dos contornos da sociedade em geral
e do mercado em particular. Esses recentes papéis profissionais, ainda que continu-
em a conter uma perspectiva técnica, requererão uma ênfase comportamental especi-
al. É importante lembrar que a flexibilidade qualitativa e a delegação
potencializadas pelo novo contexto deverão ser concomitantes (na sua introdução na
organização), uma vez que exigem cuidados especiais sob pena de poderem fazer
perigar a coerência organizacional interna, assim como todo o seu quadro de referên-
cias de valores. A mudança cultural, fator fundamental de acompanhamento dessas
alterações, deverá ser sempre coerente com os processos de formação profissional
em curso, que terá objetiva ou subjetivamente um forte pendor cultural como forma
de contribuição para um novo enquadramento de atitude, assim como para o desen-
volvimento de uma componente de elasticidade comportamental muito forte. Dessa
forma, tem-se visto freqüentemente a expressão “formação profissional” substituída
por “desenvolvimento pessoal”, talvez como forma de alertar para a importância de
aspectos como o intercâmbio de experiências e de conhecimentos, a criação de equi-
pes de trabalho e de redes de comunicação; nem sempre dependentes das tradicio-
nais ações de formação profissional em sala de aula. Se encararmos a formação
profissional contínua na administração pública no seu sentido mais lato (abarcando
todos os formatos possíveis) deveremos ter presente uma perspectiva de longo pra-
zo, afirmando-a como tendência continuada e sistemática num processo de gestão
dinâmico, em que a formação possa contribuir de forma dialética para encarar a ges-
tão dos conflitos como um processo construtivo de aprendizagem, pela sua resolu-
ção, reduzindo assim tempos continuados de ansiedades e de incertezas tantas vezes
recalcadas pelo protelar da resolução dos problemas que objetivamente se colocam e
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pela ausência da busca de soluções. Esta será a melhor forma de intervenção da for-
mação profissional na redefinição dos papéis profissionais dos funcionários públi-
cos exigidos pela nova era da administração pública. 

Evolução da formação acadêmica e profissional na
administração pública

Um pouco por todo o mundo a revolução gerencial fez com que os programas de for-
mação profissional fossem se alterando, ajudando dessa forma na redefinição dos
contornos organizacionais. Não obstante, de acordo com Davies, Greenwood e Ro-
bins (1995:85), na administração pública sempre existiu, do ponto de vista acadêmi-
co, um leque amplo de cursos que, apesar da necessidade de acompanhamento da
revolução tecnológica como única forma de progresso no domínio da informação,
mantiveram-se inalterados e tornaram-se obsoletos. Segundo os autores, apesar de
se abordarem novos domínios de estudo em distintos locais da administração públi-
ca, “mantém-se intacto um problema antigo de equilíbrio entre a teoria e a prática no
ensino da administração pública”. O passado da administração, a sua gênese, objeti-
vos, contexto histórico e social, assim como todos os princípios que estiveram na sua
base não estão alheios a isso. 

Já em 1973, Dunsire descrevia a “nova ciência administrativa” como uma ci-
ência englobando uma vertente comportamental e de relações humanas, outra emi-
nentemente técnica/tecnológica, contendo ainda uma forte componente da teoria das
organizações. Na década de 1990, muitos admitem que a administração pública é
uma disciplina em crise e outros tantos se interrogam sobre o que é que ela represen-
ta nas atuais sociedades. Esta dúvida torna-se por demais relevante quando se ten-
tam reunir esforços no sentido de determinar programas e planos de formação para
atualização, reciclagem ou aperfeiçoamento de gestores e de funcionários públicos. 

No estudo de Davies, Greenwood e Robins (efetuado em 141 instituições e
escolas de administração pública da Europa, Austrália, África, Médio e Extremo
Oriente) destaca-se a idéia principal de que grande parte das instituições inquiridas
sucumbe à tentação, amplamente partilhada, de se modernizarem os títulos dos cur-
sos e dos módulos de formação (acadêmicos ou de outra espécie) sem que o conteú-
do programático acompanhe a “mudança de fachada de formação”. Contudo, a
pesquisa mostrou também uma enorme diversidade nos conteúdos dos programas
como resultado de fatores de enquadramento local (social, cultural, legal, econômico
e político) e das necessidades nacionais ou locais. Por outro lado, algumas institui-
ções apostavam em cursos essencialmente teóricos e outras em programas mais fun-
cionais. Nesta matéria reconheceu-se uma maior identificação da teoria com
currículos acadêmicos e da prática com a formação profissional contínua (o ensino
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do saber fazer e do saber ser). Dessa forma, em pleno início do século XXI, no “im-
pério do pragmatismo”, mais do que nos currículos acadêmicos, a necessidade da
adaptação constante à mudança tem encontrado na formação profissional um dos
principais aliados para a sobrevivência das organizações públicas. Daí que as admi-
nistrações tendam a preocupar-se de forma crescente com os seus sistemas de forma-
ção profissional contínua. 

Evolução comparada da formação profissional nos países 
da União Européia 

Como vimos até aqui, a necessidade de a reforma administrativa se fazer acompa-
nhar por uma adequada formação dos funcionários públicos fez com que os Estados
fossem recorrendo à implementação de sistemas articulados, e (mais ou menos) inte-
grados, de formação profissional (OCDE, 1997). Quanto à realidade dos países da
União Européia, as diferenças entre esses sistemas foram influenciadas sobretudo
pelos variados sistemas de função pública reinantes em cada um dos países. 

Entre os fatores que influenciam a configuração geral dos sistemas de forma-
ção profissional podem-se destacar a estrutura governamental (a existência de um
Estado central ou de um Estado federativo pode fazer com que as políticas e os ór-
gãos para a formação sejam mais ou menos descentralizados), os regimes de pessoal
da função pública (quer se trate do regime de carreiras ou de regimes contratuais al-
ternativos, a formação e respectiva gestão adquirem contornos diferentes), as condi-
ções de acesso à função pública (onde a seleção poderá ser por concurso ou por
candidatura), assim como o nível de habilitações acadêmicas e/ou profissionais exi-
gidas no processo de recrutamento (que será fundamental no delinear a posteriori de
programas de formação contínua). 

Diferente das outras categorias de formação, a formação profissional contí-
nua assume diferenças particularmente vincadas em alguns dos Estados-membros da
União Européia. Antes de mais nada, como explicam Bossaert e co-autores
(2001:109), “a formação profissional contínua pode ser obrigatória, facultativa ou
condicionante de uma promoção”. Por exemplo, em países como a Holanda, a Irlan-
da ou a Suécia, a formação é exclusivamente facultativa. Ainda assim estes três paí-
ses apresentam detalhes diferentes. Enquanto na Holanda o governo é obrigado a dar
a possibilidade de formação a todo e qualquer funcionário (mantendo a sua remune-
ração e tendo direito ao número de dias necessários para a ação de formação), na Ir-
landa existe um tratamento diferenciado entre quadros intermediários e superiores
(formados pelo Civil Service Training Center) e funcionários administrativos das
administrações centrais e locais (que têm as suas ações de formação no Institute for
Public Administration), havendo ainda em alguns casos a intervenção de agências de
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formação privadas. Na Suécia, não existe qualquer centro específico de formação,
mas uma agência para o desenvolvimento do pessoal (Swedish Agency for Adminis-
trative Development — Swad) que visa oferecer estratégias de formação adaptadas
às necessidades sistematicamente identificadas. Esta opção parece-nos particular-
mente adequada num contexto de modernização das administrações, onde a novidade
permanente nas necessidades dos serviços deve levar a que se privilegie a participa-
ção dos serviços clientes na sua identificação, em vez de terem que se cingir a cader-
nos de oferta, elaborados pelos órgãos centrais de formação, muitas vezes defasados
da realidade administrativa. Por outro lado, a própria terminologia utilizada pelas es-
truturas de formação suecas sugere a atribuição de uma importância considerável à
vertente comportamental da formação. Com efeito, a palavra training é substituída
por development. 

Na Alemanha, existe uma grande descentralização da promoção e da gestão
da formação. Os ministérios dispõem, em geral, dos seus próprios centros de forma-
ção, ainda que exista como órgão central a Academia Federal de Administração Pú-
blica, ligada ao Ministério do Interior, mas com grande margem de autonomia na sua
atuação. A lei alemã estipula que o funcionário seja obrigado a gerir o seu próprio
percurso de formação de forma a que possa haver uma progressão no desempenho
das suas funções e conseqüentemente na sua carreira. Apesar de não ter legalmente
previsto o direito à formação contínua, ela é em geral facilitada pelos serviços.

À semelhança da Alemanha, também o Reino Unido é falho na existência de
uma regulamentação que confira o direito à formação. Dessa forma, são as agências
e departamentos os principais responsáveis pela formação do pessoal, o que possibi-
lita um maior envolvimento dos atores mais diretamente ligados aos processos de
formação (os próprios formandos, que podem discutir com as hierarquias a pertinên-
cia e a adequação dos cursos aos seus postos de trabalho mas sobretudo aos proces-
sos de mudança vindouros). Como explicam Bossaert e co-autores (2001:109), 

no livro branco de julho de 1994 The civil service: continuity and change, as-
sim como no Command Paper de janeiro de 1995, Taking forward continuity
and change, a formação aparece descrita como um dos principais fatores das
reformas estruturais, visando um melhoramento das performances, objetivo
que só pode ser atingido com uma gestão eficaz e um pessoal adaptável.

Ao contrário do que se passa com os países citados, na Bélgica, Grécia, Lu-
xemburgo, Espanha e Portugal os funcionários, apesar de também não serem obriga-
dos a seguir um plano de formação contínua específico e detalhado, traçado pelos
serviços ou hierarquias, dependem (de uma forma mais ou menos objetivada) das
ações de formação freqüentadas para as promoções. Apesar de terem esta caracterís-
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tica em comum, esses países apresentam grande diversidade nos seus sistemas de
formação. 

Na Grécia, a freqüência de programas de formação contínua constitui uma
obrigação (sem que haja obrigatoriedade de um plano de formação específico por
funcionário), sendo que a formação suplementar facultativa surge como muito influ-
ente na questão das promoções. Grande parte da formação ministrada está concen-
trada no Instituto Nacional de Administração Pública (Inap).

O exemplo francês mostra-nos que a formação contínua é promovida pela
École Nationale d’Administration (ENA), com seus ciclos curtos de formação, as-
sim como pelas escolas ministeriais de formação (isto no que concerne à administra-
ção central). Os funcionários públicos franceses têm o direito à formação
profissional contínua durante toda a sua carreira, tendo para isso direito a dias livres
com a remuneração garantida. Em alguns pontos o caso português pode ser compa-
rado ao francês, principalmente pelo fato de ver consagrado o direito à formação na
Constituição (art. 73), também com a manutenção de remuneração. Em Portugal, é o
Instituto Nacional de Administração o organismo central para a formação da admi-
nistração pública central. Não obstante, existem algumas iniciativas de formação
protagonizadas por centros de formação dos próprios ministérios. 

É ainda interessante analisar o fato de, segundo uma pesquisa recente realiza-
da na França (Gérard, 2002:2-4), as taxas de acesso à formação profissional contí-
nua, assim como a duração das ações, serem mais altas para os funcionários públicos
do que para os assalariados do setor privado. Em média, os funcionários públicos
com acesso a ações de formação representam 47% desse universo, contra apenas
32% dos funcionários do setor privado. O mesmo acontece relativamente ao número
médio de horas de formação que é de 39 horas por ano para os funcionários do setor
público e de 32 horas para os do setor privado. Essas estatísticas são explicadas pelo
fato de o setor público, principalmente em domínios como o da saúde e o da educa-
ção (que abarcam cerca de 50% do efetivo da administração pública francesa), ter
mais consumidores de formação do que as profissões ditas de “produção”. Os núme-
ros fornecidos por essa pesquisa apontam ainda no sentido de um crescimento da
formação contínua per capita, proporcional às qualificações e nível de habilitações
do formando, mais alta no setor público do que no setor privado. Uma extrapolação
desses indicadores para a realidade portuguesa parece-nos no entanto desajustada.
Com efeito, importa não perder de vista que a administração pública em Portugal
não goza dos mesmos níveis de habilidades da administração francesa.

Na Dinamarca e na Finlândia, o direito à formação também não está consa-
grado na lei, não sendo no entanto prioritário para as promoções. 

O estudo comparativo de Maor
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Num estudo sobre desenvolvimento executivo2 conduzido por Maor em 11 países
europeus,3 o autor levanta três hipóteses de investigação bastante pertinentes. Por
um lado, interessava perceber se as burocracias da administração estavam na origem
e na vanguarda do desenvolvimento de programas de formação especializados ou se
eram ultrapassadas pelos mesmos. Por outro, levantava-se a questão de saber se exis-
tiria um entendimento alargado e partilhado (especialmente pelas hierarquias) de que
os tópicos específicos fossem importantes para a formação dos quadros públicos.
Por fim, tentava-se esclarecer se os quadros superiores tinham ou não a percepção da
utilidade da formação para o desempenho do seu próprio trabalho. 

As respostas encontradas para essas questões, apesar das diferenças conside-
ráveis de Estado para Estado, tanto no nível da filosofia quanto na operacionalização
da formação, indicavam que as burocracias têm liderado todo o processo de forma-
ção na administração pública, tanto no nível do conteúdo quanto da forma. Diante
desses resultados, a inevitável introdução de uma vanguarda não-corporativa neces-
sitaria ser acompanhada por instrumentos que possibilitassem um enraizamento de
novos valores culturais (Maor, 2000), sendo um dos mais preciosos, entre esses ins-
trumentos, a formação profissional na área comportamental. O estudo de Maor suge-
re ainda que os quadros superiores (seniores) se interessam pela sua preparação para
enfrentar os desafios de curto e médio prazos (especialmente os que decorrem da
evolução da União Européia por um lado e da ciência da gestão por outro), ainda que
saibam que o contexto é de total incerteza e por isso não exista um “lote” de compe-
tências, proporcionadas pela formação, que se possam revelar estáveis e seguras. 

Outra das conclusões do estudo aponta para que, independentemente de gera-
rem resultados objetivos no desempenho individual e/ou organizacional, as ações de
formação podem servir como ocupação para funcionários que a certa altura não este-
jam bem enquadrados na sua unidade de trabalho. De acordo com a análise, esse fa-
tor poderá ser considerado benéfico, na medida em que pode contribuir para uma
quebra regular na rotina profissional (diminuindo os seus malefícios) potencializan-
do porventura uma maior motivação na reentrada na unidade de trabalho, ou como
negativo, se considerarmos que a formação profissional contínua deve ter como fim
a resposta a problemas concretos de desempenho previamente identificados. 

Com efeito, apesar da identificação de diferenças significativas, existem vári-
as semelhanças nos programas de formação de muitos dos países europeus. Diver-
sos argumentos podem explicá-las. O New Public Management (NPM) e as pressões
da União Européia têm tido um natural impacto nos sistemas de formação observa-

2 Por desenvolvimento executivo entende-se formação profissional de quadros superiores.
3 Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Holanda, Alemanha, Itália, Áustria, Espanha, França, Suécia e Fin-
lândia.
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dos nos 11 países. O importante estudo realizado por Maor e Stevens (1997) tenta
perceber qual teria sido o impacto do desenvolvimento institucional da União Euro-
péia e do New Public Management, como estilo de administração, nos processos de
recrutamento e de formação (entre os anos de 1970 e de 1995), áreas que segundo os
autores funcionam como indicadores sensíveis das mudanças nos sistemas de admi-
nistração. A pesquisa foi feita tendo por base três áreas do setor público (a agricul-
tura, os transportes e a saúde) e mostra que, relativamente ao impacto do New
Public Management na formação dos quadros superiores se assistiu a uma descentra-
lização da identificação das necessidades e da gestão da formação do centro para os
departamentos, tendo sido introduzido aquilo que os autores apelidaram de manage-
ment style , ou seja, uma passagem de uma cultura pura de serviço público para uma
com características de setor privado. Assinala-se ainda um envolvimento gradual
mas progressivo do setor privado na provisão de serviços de formação, e até no deli-
near das políticas de formação.

Outro argumento que sugere semelhanças nos programas de formação euro-
peus baseia-se no pressuposto de que, independentemente do Estado em questão, se-
gundo Maor (2000), a “formação é utilizada pelo topo das elites da administração
pública como forma de disseminação de crenças e de ideologias de gestão passíveis de
modernizarem as organizações públicas”. Com efeito, como explicam Scott e Meyer
(1991), se pelos processos de recrutamento pode-se iniciar o condicionamento dos re-
cursos humanos nas ideologias profissionais presentes na organização, com a formação
ou o desenvolvimento executivo tenta-se reforçar esse processo imbuindo os funcioná-
rios das crenças e ideologias preponderantes naquele momento na organização. Não
obstante, essa tarefa é tanto mais difícil quanto mais desintegrados estão os programas
de formação de uma política global de recursos humanos. 

O desenvolvimento de competências por oposição a uma 
formação corporativa

Hoje, parece inequívoco que os sistemas de formação participados (quer pelas estrutu-
ras institucionais quer pelos formandos) tendem a ser mais ricos em informação e por
isso mais adequados às necessidades reais de formação. Não obstante, como já citado,
se por um lado é de saudar a participação no delinear de políticas dos diversos interve-
nientes que tomam parte em todo o processo de formação, e respectiva programação,
por outro tem-se assistido a uma tentativa, por vezes “forçada”, de alguns atores da
função pública (como é o caso das diretorias dos órgãos, dos sindicatos, grupos de pa-
receres ou órgãos consultivos) de participarem de forma muito corporativa na defini-
ção de políticas. Os sindicatos, em particular, buscam não raras vezes uma (suposta)
melhoria das condições de trabalho dos seus filiados, exigindo indiscriminadamente
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um número de horas de formação para cada funcionário, muitas vezes sem estudar
qual deverá ser o formato ou o conteúdo mais adequado. Esse tipo de exigência não
contribui para a melhoria de uma conjuntura muito diversa onde cada caso é um caso.
Exatamente por não devermos desvalorizar cada funcionário individualmente, deve-se
encarar o processo de formação associado ao processo de reforma como um todo, onde
o investimento qualitativo não poderá ser na prática rigorosamente igual para todos os
funcionários, num mesmo período de tempo. Apesar de ainda se verificar uma tendên-
cia para a individualização da formação, segundo Bossaert e co-autores (2001:109),
nos países da União Européia, “as ações de formação respondendo às necessidades in-
dividuais tendem a ceder lugar às ações que visam a aquisição e o desenvolvimento de
competências necessárias à realização das tarefas profissionais”, num contexto de reor-
ganização e, portanto, de mudança dos contornos organizacionais, culturais e funcio-
nais. 

Se é verdade que existe um sentimento corporativo na busca da formação por
parte dos sindicatos, este fato não é menos verdadeiro no que concerne às diretorias
dos serviços. Num artigo recente, Hou e co-autores (2000) sustentam a tese de que a
gestão de recursos humanos deve ser tão independente quanto possível da administra-
ção da sua organização, para poder realizar uma operação de descentralização com
isenção, propriedade e profundidade. Se, ao contrário, esta estiver inteiramente subju-
gada à lógica corporativa de gestão/administração prevalecente, as possibilidades de
sucesso e de independência serão muito menores. 

Conseqüentemente, o mesmo se passa no que concerne à formação. Se ela de-
pender apenas da lógica de gestão do topo hierárquico, poderá estar mais sujeita a
pressões corporativas. A nossa hipótese de que os processos de decisão tradicional-
mente concentrados nas hierarquias tendem a limitar, a minimizar e por vezes a de-
turpar o conteúdo e o peso das idéias de mudança vindas do exterior (trazidas por
agentes de mudança exteriores à organização e por isso geralmente mais isentos) e a
manter dessa forma uma lógica de gestão fechada e corporativa, encontra eco na ar-
gumentação proposta por Hou e co-autores. Por seu turno, recorrendo às idéias já ex-
pressas por Gore (1993), Rainey (1998) também salienta que uma das limitações de
mais difícil resolução no que concerne ao processo de reforma na administração pú-
blica é a falta de incentivos políticos para a descentralização, que decorre obviamen-
te do receio da perda de influência, por parte de quem a detém, nas cadeias de poder
há muito instituídas. 

Quanto à questão da prática e das modalidades de formação, observa-se que
de uma maneira geral os países-membros da União Européia têm optado por uma di-
minuição da extensão dos cursos de formação contínua, muitos dos quais passaram a
durar não mais de uma semana, o que implica o recurso a uma boa capacidade (por
parte do formador e do órgão de formação) de sistematização e de concisão da infor-
mação. Isso tem conseqüências tanto no nível do formato das ações (desejavelmente
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mais dinâmicas), quanto do seu conteúdo (restrito a pontos-chave que o formando
deve ser ensinado a saber desenvolver). 

Existe uma orientação manifesta para questões mais pragmáticas (com a aju-
da de métodos como os case studies ou o role-playing), assim como para as ques-
tões comportamentais. A “perfeição técnica”, porventura proporcionada pela
formação contínua, é um pouco preterida em prol de uma insistência na modificação
dos comportamentos, tentando-se que estes acompanhem novos valores culturais,
assim como novos quadros de referência. Apesar dos esforços feitos neste domínio,
muito parece estar por fazer na formação profissional contínua na área do comporta-
mento organizacional, talvez a de mais difícil intervenção.

3. Limitações e possibilidades para a gestão da formação profissional contínua 
no novo contexto da administração pública

Nova administração, nova formação, “novos funcionários” 

Como explica Nogueira (1999:61),

a gestão de recursos humanos compatível com as exigências do mundo con-
temporâneo deve ir muito além dos aspectos técnicos e legais. Precisa ser pen-
sada em termos políticos e ter no seu centro uma bem executada política de
formação, capaz não só de treinar funcionários, mas de impulsionar a radical
conversão da postura e da mentalidade do servidor público.

Dessa forma, a política pública de formação e a necessidade de privilegiar a
área comportamental aparecem como fundamentais no processo da reforma adminis-
trativa em que os recursos humanos públicos devem ser elevados a uma condição de
protagonismo na requalificação do aparelho administrativo. 

Num contexto político, econômico, social e organizacional em que os con-
ceitos da complexidade e da incerteza ganham um lugar cativo, uma verdadeira re-
forma só poderá vingar quando suportada por uma dinâmica de capacidade de
formação contínua de constante adequação à mudança. Geralmente alheia a essa
realidade, a administração foi aumentando o seu tamanho sem que deixasse de
manter uma fidelidade exacerbada a normas, regulamentos e controles, e sem o ne-
cessário acompanhamento de valorização dos recursos humanos num sentido de
adaptação aos novos contornos da sociedade na virada do século. 

O papel da formação na reforma administrativa não se deve resumir a uma
simples atualização de técnicas e de informações, mas sim privilegiar uma conver-
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são radical de símbolos, linguagens, posturas e “filosofias” dos servidores públicos.
Apesar de todas as limitações, convém não esquecer que dessa capacidade de transi-
ção depende não apenas o serviço público, mas a sociedade e a economia como um
todo, onde, apesar do setor privado adquirir um protagonismo crescente, não deixa-
rá nunca de depender (ainda que parcialmente) das estruturas e da eficiência dos ser-
viços prestados pelo setor público. 

Assim, os “novos funcionários” deverão estar preparados para a gestão de
grandes fluxos de informação, para a negociação com uma cada vez maior multipli-
cidade de atores sociais, para a decisão por exceção, mas sobretudo deverão ser for-
mados no sentido de perceber as novas definições de Estado, sociedade e da
administração pública em particular. 

A desconsideração pelos funcionários públicos, freqüentemente partilhada
nos mais diversos domínios da sociedade civil, constitui um obstáculo relevante no
processo de reativação e revisão das suas competências, fragilizando dessa forma
toda e qualquer tentativa de delinear uma política de valorização dos recursos huma-
nos públicos. Se por um lado não existe rigor algum no pressuposto de que o funcio-
nário seja incompetente inatamente, sendo mesmo disparatada tal conjectura, por
outro, não seria com certeza a introdução de novos recursos, porventura deslocando-
se do setor privado para o público, que resolveria os problemas de inoperância da ad-
ministração. Antes, poderia levar a uma colisão cultural de princípios (muito distin-
tos entre o setor público e o setor privado apesar da necessária partilha de um mesmo
espaço no contexto da globalização) decerto negativa para as pessoas e para a orga-
nização. Isso não significa que a administração pública deva se manter apenas pela
reciclagem dos recursos já existentes, nem que se feche numa redoma sem beber em
fontes tão diversas como as universidades e outras organizações com ou sem fins lu-
crativos, que porventura poderão ter um papel coadjuvante num processo de recicla-
gem formativa que se quer completo e dinâmico. 

Após décadas de experiências e de pesquisas, conduzidas em diferentes paí-
ses, sobre uma diversidade de filosofias/metodologias de intervenção na administra-
ção pública como forma de melhorá-la, parece seguro afirmar que a reforma
administrativa nunca poderá se basear em declarações de intenções de boa vontade
ou em convicções ou valores morais individuais. Como explica Thoenig (1999), a
reforma depende mais de uma questão de “profissionalismo” (entenda-se “um saber-
fazer baseado no conhecimento e tendo como referência o contexto específico em
questão”).

O fato de a personalidade burocrática não representar um fenômeno inato, mas
um produto do enquadramento e do funcionamento organizacionais, leva a que a parti-
cipação proativa do funcionário dependa essencialmente do contexto organizacional,
por um lado, e dos níveis de profissionalismo/comportamento, por outro. Estes estão
objetivamente relacionados com a filosofia, tipo, freqüência e conteúdo da gestão glo-
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bal da organização, da gestão dos recursos humanos e da gestão da formação profissio-
nal em particular. 

Segundo Thoenig (1999:306), não raras vezes são apontadas soluções para a re-
forma administrativa nem sempre exeqüíveis por não serem coincidentes com a reali-
dade. São exemplos a obsessão pelas soluções técnicas (tecnológicas) e instrumentais,
assim como na gestão privada, de onde freqüentemente se retiram inspirações, valores
e finalidades sem que se faça a adequada extrapolação para a realidade do setor públi-
co, “fomentando-se assim uma demagogia populista antifuncionário”. 

Segundo algumas perspectivas mais deterministas, a chave para a mudança
deve estar nas mãos de gestores e tomadores de decisão. Não obstante, não se deve
esquecer a volatilidade dos cargos na administração pública, enquadrados por um
contexto institucional e legal particulares, e essencialmente dependentes de fatores
de ordem política. Num quadro desse tipo o papel do funcionário assume um peso de
especial importância. 

A grande diferença entre a gestão privada e a gestão pública parece prender-se
ao fato de a última estar condicionada por aquilo que poderemos designar como políti-
cas públicas. Com efeito, o setor público não tem acesso à escolha discricionária das
suas próprias finalidades. Estas são ditadas ou atribuídas pelas mais altas autoridades
públicas, e dependentes de impactos procurados pelo tecido econômico, social e físi-
co. Ao contrário de um setor privado mais voltado para si próprio e para uma lógica de
lucro, fundamental na determinação da escolha dos produtos ou serviços a produzir, o
setor público visa o cumprimento de uma função de eficácia social com a obrigação de
gerar efeitos exteriores. 

Dessa forma, a verdadeira reforma administrativa terá que ser equacionada
em duas vertentes complementares: a gestão interna e a gestão das políticas. A pro-
fissão de funcionário público, apesar de tantas vezes depreciada em favor das profis-
sões liberais ou do setor privado, deve assim obedecer a duas exigências
fundamentais: a da eficiência (interna) e a da eficácia (externa). A gestão externa
(das políticas), carente de contextualização e de conformidade com as tendências
mestras da evolução e da mudança social e da lógica organizacional, pouco tem a ver
com a gestão interna, essa sim passível de acompanhar as novidades em termos téc-
nicos e de procedimentos. A observação das mais diversas práticas torna evidente o
fato de as reformas administrativas tenderem a confundir essas duas funções de ges-
tão. 

É importante frisar que a formação, tanto do dirigente quanto do técnico, de-
verá estar orientada para os novos procedimentos mas também para as especificida-
des do setor onde trabalha, assim como para as características de atitude e
comportamentais requeridas. 

Limitações, desafios e possibilidades para a formação profissional no novo 
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contexto da administração pública

Os esforços desenvolvidos no sentido de efetuar a reforma da gestão de recursos hu-
manos na administração pública da maioria dos países da OCDE data do fim dos
anos 1980. O motivo das preocupações era comum a todos os países: fazer face às
crescentes limitações econômicas incidentes sobre o setor público. Para tal tornava-
se imperativa uma melhoria da eficácia e da qualidade na execução dos programas e
dos serviços do setor público. Num cenário desse tipo a formação profissional deve-
ria ter garantido um lugar cativo. 

Contudo, Pettigrew, Hendry e Sparrow (1989) alertam para o fato de as orga-
nizações serem, em geral, mais sensíveis aos custos de formação do que aos de re-
crutamento. Não obstante, e porque no setor público português a admissão de
efetivos depende de concursos,4 tal fato pode levar a que se institua uma maior con-
centração de esforços na formação do que no recrutamento, numa perspectiva de en-
tendimento da formação profissional como variável determinante na renovação
técnica e comportamental, permanente e sistemática, das organizações públicas.
Dessa forma, no contexto da administração pública, a decisão de privilegiar a forma-
ção não dependerá tanto da escassez de competências essenciais no mercado de tra-
balho, mas poderá constituir um elemento estratégico de valorização interna, num
sistema organizacional que por ora poderíamos designar por “semifechado” dadas as
suas características de relativa inflexibilidade organizacional e contratual. Nesse
contexto, o desenvolvimento e a formação dos recursos humanos visando uma adap-
tação das qualificações e das competências à versatilidade funcional, essencial num
quadro de reforço das reformas introduzidas para o setor público, constituirão priori-
dades (OCDE, 1996). Deligny (1989:97) afiança mesmo que a formação profissio-
nal representa hoje “uma das raras alavancas de que a administração pública dispõe
para melhorar performances, adaptar-se ao meio envolvente em mudança e atingir
os seus objetivos”. 

Com o redimensionamento das relações do Estado (e da administração públi-
ca) com os mercados e com a sociedade em geral, fruto da imposição da nova ordem
mundial, existe uma tendência para que os serviços públicos sejam cada vez mais
julgados segundo critérios antes só utilizados na apreciação do setor privado. Para
Ould Daddah (segundo Saner, 1997), hoje assistimos na administração pública a uma
“mudança crucial”, bem distinta das “mudanças de rotina” tão freqüentes na admi-
nistração pública e intrínsecas ao seu próprio funcionamento. Esta “mudança cruci-

4 É importante notar que a abertura de concursos não depende apenas das decisões dos postos mais altos
na hierarquia de cada órgão público, mas sim de um processo mais complexo de desbloqueamento de
vagas muitas vezes centralizado e dependente de um ministro.
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al”, que determina que a nova ação da administração deve centrar-se na prestação do
serviço ao cidadão assim como nos resultados (e não mais nos procedimentos), traz
porventura a confirmação absoluta de que, para uma efetiva adaptação à mudança, as
reformas das estruturas técnicas e dos procedimentos são insuficientes, desde que
não articuladas com uma formação dinâmica e contínua dos recursos humanos (es-
pecialmente na área comportamental), determinante na concretização de qualquer al-
teração global e/ou estratégica. 

Porém, de acordo com Sisternas (1999), no contexto da administração públi-
ca as atividades de formação contínua têm-se multiplicado nos últimos anos sem que
tenham com isso trazido um germe de mudança real. Sendo a formação em princí-
pio neutra, o estabelecimento de seus objetivos afigura-se como determinante na di-
reção que seguirá. Uma formação apenas técnica, que se mostre acrítica,
dificilmente poderá contribuir para mudanças estruturais, fundamentais para a ob-
tenção de respostas às novas exigências da administração, em particular, e da socie-
dade, em geral. 

Utilizando o caso francês, Uhalde e Orgogozo (1997:235-236) identificaram
cinco limitações estruturais para uma contribuição mais efetiva e permanente da for-
mação contínua na modernização da administração pública:

t limitações estruturais — a desconcentração e o desenvolvimento da formação le-
varam a uma proliferação por vezes descontrolada das estruturas, assim como a
uma explosão da oferta sem que se possam controlar todos os processos de for-
mação, nem a sua pertinência ou qualidade;

t limitações culturais — nem sempre a receptividade dos quadros da função públi-
ca, principalmente às ações de sensibilização para a gestão dos recursos huma-
nos, é significativa;

t limitações políticas — os parceiros sociais afirmam-se como defensores do direi-
to à formação. Não obstante, nem sempre existe uma consulta objetiva no mo-
mento da tomada de decisões relativamente às questões da formação;

t limitações técnicas e econômicas — o desenvolvimento de uma formação de
qualidade exige a individualização por serviços e setores, ação a ação, das “ferra-
mentas” e das avaliações. Os custos humanos e financeiros desse tipo de exigên-
cia, muitas vezes insustentáveis para a administração pública, levam à
manutenção de lacunas que determinam a falta de harmonia nos processos de for-
mação;

t limitações estratégicas — a formação não é ainda, no geral, encarada como de-
terminante estratégica na organização “administração pública” como um todo, o
que implica uma prescrição da mesma como algo reativo e não proativo. Por ou-
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tro lado, os programas de formação sucedem-se, sem que nem sempre sejam
complementares.

Ao conjunto de limitações identificadas poder-se-ia juntar a inadequação en-
tre as necessidades efetivas de formação e a formação disponível “por catálogo”.
Com efeito, na administração pública portuguesa, apesar de já existirem programas
de formação à la carte, não constituem a prática mais comum e generalizada de for-
mação profissional.5 Taddéi e Coriat (1993:262) reforçam esta idéia quando, referin-
do-se ao caso francês (não apenas na administração pública mas no geral), afirmam
que os fornecedores de formação acabam por imprimir uma orientação à formação,
ditando de forma oportunista as necessidades específicas das empresas. 

Apesar desse vasto leque de limitações, Uhalde e Orgogozo (1997:235) admi-
tem que, não obstante o peso da estrutura da função pública e a desigualdade no seu
desenvolvimento, a formação tem constituído fator de peso na mudança de mentali-
dades, quanto mais não seja “na passagem da defesa de um direito pelo desenvolvi-
mento quantitativo para uma busca de eficácia e de qualidade”. Por exemplo, as
ações de formação que, enquadrando-se numa perspectiva sistêmica da organização,
incidem sobretudo na evolução da cultura organizacional. Tais ações são fundamen-
tais na redefinição de valores e de representações, permitindo criar novos quadros de
referência de maior abrangência, voltados para o exterior. Todavia, a questão da for-
mação profissional na administração pública não gera ainda unanimidade, especial-
mente pela dificuldade evidenciada na identificação da eficácia dos sistemas de
formação profissional. Como explica Claude Giraud (1997:144), o controle das des-
pesas em formação profissional tem levado a conclusões, porventura abusivas, que
apontam no sentido de que as despesas em formação sejam freqüentemente percebi-
das como investimentos tanto mais duvidosos quanto mais baixo é o escalão hierár-
quico do formando (em que, em virtude de conterem tarefas rotineiras e repetitivas,
os postos de trabalho não são muitas vezes considerados “merecedores” de reconver-
são). 

Contudo, por outro lado, as despesas de formação podem ser justificadas por
uma perspectiva segundo a qual a formação pode ser um elemento facilitador do pro-
cesso de mudança organizacional (e como tal potencializador de uma eventual mai-
or eficácia futura, se partirmos do princípio de que a mudança partilhada e negociada
entre atores se apresenta como mais eficaz). Esta dualidade de perspectivas, porven-

5 O Instituto Nacional de Administração, órgão central da formação da administração pública central,
executa alguns desses programas de formação à la carte.
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tura deterministas e por isso redutoras da realidade da formação no seu conjunto,
leva também a posturas muito antagônicas perante a questão da formação.

No fim dos anos 1980, Giraud (1989) admitia que a formação profissional no
setor público funcionava como “álibi organizacional tanto menos eficaz quanto mais
institucionalizado, e que, fundamentalmente, a formação refletia as características da
própria organização burocrática”. Hoje, segundo o mesmo autor, as tentativas de
mudança organizacional no setor justificam um repensar da questão. Apesar de o “fe-
nômeno burocrático” (Crozier, 1963), assim como as formas de organização do tra-
balho que lhe estão associadas padecerem de diversas disfunções e outras
dificuldades recorrentes, tal não pode, nem deve, ser equacionado como sinônimo de
incapacidade definitiva diante da mudança. Devemos antes estar alertas para o fato
de que — tratando-se de uma organização de múltiplas especificidades onde impe-
ram princípios como o da legalidade (onde pretensamente deve existir matéria jurídi-
ca legislada para todos os atos administrativos visando a limitação do arbítrio) ou o
princípio da racionalidade do trabalho (onde existe profunda formalização dos pro-
cedimentos e dos níveis de competência ordenados hierarquicamente) — a mudança
e a evolução organizacionais tornam mais complexas e porventura mais demoradas.
Num quadro desse tipo, os parâmetros de decisão não podem se resumir à busca da
eficácia de gestão, uma vez que sofrem permanentemente a influência das dimen-
sões política e normativa típicas da organização burocrática. 

Essas são as principais razões que justificam o fato de hoje a formação profissi-
onal poder surgir no seio da administração pública, não só como resposta de adapta-
ção às disfunções organizacionais, mas também como objeto de um consenso, mais ou
menos generalizado, de que os programas de formação são geradores de melhorias.
Mesmo que os efeitos das ações de formação fiquem muitas vezes aquém do pretendi-
do e que o aproveitamento das mesmas possa não se encontrar otimizado, os funcioná-
rios são freqüentemente da opinião de que a formação profissional se apresenta como
resposta adequada aos problemas e disfunções individuais e organizacionais. A lógica
encontrada nessa convicção faz sentido se atentarmos para que em presença de um
acréscimo dos fluxos de trabalho e/ou de uma diversificação funcional, a ausência de
formação de alguns funcionários (e a conseqüente não-aquisição de novas competênci-
as) acarretará naturalmente a sobrecarga de outros (Giraud, 1987). 

Giraud (1997) considera que a formação profissional acumula tendencialmen-
te uma coleção de papéis organizacionais. Não só conta o papel de responsável pelo
engrandecimento da “bagagem cognitiva”, ou de determinante na possibilidade de
promoção e como tal fundamental nos processos de mobilidade socioprofissional,
mas sobretudo o de suporte a uma estratégia mais ampla de mudança organizacio-
nal. Giraud propõe, por exemplo, que um diagnóstico de necessidades de formação
possa estar mais interessado em redefinir missões ou transformações dos postos de
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trabalho, e conseqüentemente das competências, do que propriamente em identificar
um saber necessário ao desempenho de determinada função. 

Assim, assumindo um papel regulador, os programas de formação ligados a
um quadro de mudança institucionalizada poderão buscar uma adesão à mudança e
não apenas uma reflexão sobre necessidades específicas e sua conseqüente satisfa-
ção (Giraud, 1997:148). Pondo-se a questão da mudança organizacional é natural
que se ponha também a da inovação. Que inovação é de fato trazida pela formação?
A resposta não é inequívoca. Para que a formação vise contribuir para verdadeiros
processos de inovação na administração pública duas condições de base terão que
existir. Antes de tudo, os formadores e os programas terão que ser inovadores, mas
mais do que isso terão que garantir uma independência quase total das instâncias di-
rigentes como forma de poder refletir sobre a mudança à margem do instituído. A
autonomia e a independência dos profissionais da formação, e a atribuição aos mes-
mos de um papel no delinear das políticas de formação serão porventura um dos
maiores desafios em todo esse processo. 

Abordagens opostas da formação profissional contínua

A abordagem burocrática da formação

Como já sugerido, pela sua própria natureza, as organizações burocráticas tendem a
perverter a formação, tentando evitar que ela constitua elemento adjuvante dos pro-
cessos de mudança. Encaram-na de um ponto de vista individualista, num contexto
em que importa antes de mais nada a concepção tradicionalista do “direito dos funci-
onários (individualmente considerados) à formação”, mas que no fundo é o espelho
da desconfiança do funcionário (que tem que ser guiado a ter um certo número de
horas de formação que não pode exceder) e da própria formação. 

Assim, os funcionários freqüentam cursos previstos em catálogos, em função
da oferta existente, das pressões hierárquicas e sindicais, mas nem sempre das neces-
sidades diagnosticadas. Dessa forma, a formação é muitas vezes ministrada à mar-
gem dos problemas reais da organização e dos seus processos de trabalho que ficam
por resolver. 

Na perspectiva burocrática a formação pode estar sujeita a uma série de efei-
tos perversos como:

t a valorização de cursos nos concursos para provisão interna de postos de traba-
lho que vai gerar uma procura artificial de formação;

t a possibilidade de freqüentar um curso como recompensa ou como forma de que-
brar a monotonia, por falta de outras formas de incentivo;
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t a oferta de formação exagerada ou inadequada ao realmente necessário, sem
qualquer tipo de lógica organizacional, fruto de convênios ou de pressões sindi-
cais.

Pode-se pois inferir desses efeitos que as organizações burocráticas minis-
tram a formação na convicção de que a mesma possa manter estruturas e procedi-
mentos preestabelecidos (ainda que eventualmente possam melhorá-los),
privilegiando a quantidade das ações em detrimento da qualidade, promovendo a fa-
cilidade em detrimento de uma revisão atualizada dos modelos organizacionais no
seu todo. 

A abordagem pela aprendizagem organizacional

É na convicção de que o formato “burocrático” tradicional da formação deve ser ul-
trapassado que Sisternas (1999:112) defende que a evolução das organizações mo-
dernas deverá concentrar-se no conceito de aprendizagem organizacional, como
elemento responsável na adoção de novas condutas pelo conjunto da organização,
não valorizando o comportamento organizacional individualizado. De acordo com
esta convicção, as organizações deveriam passar a entender a formação não mais
como “um instrumento de uso específico e suscetível de gerar resultados de curto
prazo, mas antes como o desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem que lhes
permita pensar estrategicamente o médio e o longo prazos”, incentivando os funcio-
nários a partilhar suas experiências, sugerir melhorias, criar espaços comuns para a
resolução dos problemas e, até, privilegiar os momentos de intercâmbio informal
(sem que com isto descuidem da importância de uma formação programada). Embo-
ra não aspiremos, no presente artigo, a dissertar sobre o conceito de aprendizagem or-
ganizacional, devemos reconhecê-lo como pedra fundamental para a reavaliação do
próprio conceito de formação e para o seu reenquadramento nos contornos da atual
sociedade, das suas instituições e da administração pública em particular.

Inovação e administração pública: adequação ou paradoxo 
da modernização? 

Inovação na administração pública: uma adequação “travestida” 
de paradoxo 
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Entre os limites apresentados por todo o fenômeno de modernização administrativa,
um dos mais interessantes (e de mais difícil resolução) parece ser aquele que contra-
põe a inovação e a administração pública. Com efeito, os processos de inovação, de-
terminantes em qualquer projeto de mudança, apresentam contornos pouco nítidos,
ensaiando não raras vezes métodos, como o da tentativa e erro, não controláveis e
sem possibilidades de padronização ou de normalização imediata. Balk (1995:327)
sugere que para se operar mudança “a parte emotiva que é utilizada na execução das
coisas também deve ser revista, (...) pelo que o processo de mudança é mais do que
um simples exercício de concepção técnica ou racional”. 

Por outro lado, o processo inovador só pode se tornar profícuo para a refor-
ma, se for passível de generalização. Ainda que a intuição e a criatividade possam
ser genuinamente individuais na sua gênese, tornam-se úteis sobretudo a partir do
momento em que são partilhadas pelo grupo, por contribuírem ativamente para a
modificação de conhecimentos e de comportamentos em nível grupal. Ou seja, ain-
da que um processo de mudança comece com a criatividade e com a intuição indivi-
duais, estas têm que ser validadas, sistematizadas e porventura controladas, pelo
conjunto de instituições ou pessoas que vão passar a utilizá-las, ou que de alguma
forma vão ser afetadas pelas mesmas. Balk (1995) admite que o pensamento criati-
vo requer uma certa tolerância da ambigüidade, não obstante, ultrapassada a fase ini-
cial, toda a fase criativa passa para uma fase de cristalização e por isso de uma certa
padronização organizacional. 

No caso da sua aplicação à administração pública, o processo inovador estará
sempre exposto a um controle vigilante dos eventos decorrentes da mudança. As-
sim, aquilo que de início é tido como um paradoxo entre a inovação e a burocracia
rígida da administração, deve pois ser integrado, tentando-se fazer conviver concei-
tos aparentemente opostos, para que possa ser exeqüível um processo de reforma re-
almente inovador, mas controlado. 

O papel da “educação” no aparente paradoxo da inovação

Autores como Balk (1995) e Madureira (2004a) sugerem que muita da resistência
à mudança pode dever-se a modelos de ensino que privilegiam essencialmente a re-
produção de conceitos e de modelos preestabelecidos, em detrimento de um incentivo
do pensamento divergente e da reflexão sobre os problemas. 

Por outro lado, como salientamos na primeira seção, nos programas da admi-
nistração pública, tanto no nível acadêmico quanto da formação profissional, a pes-
quisa e o conhecimento apresentam-se muito compartimentados, não havendo uma
integração de conceitos e matérias que reflita o que se passa verdadeiramente no fun-
cionamento da organização administrativa. Essa realidade, combinada com um ensi-
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no baseado na racionalidade técnica e na objetividade exacerbada (esquecendo o
papel da vertente comportamental e emocional no mesmo), leva a uma deturpação
na percepção do fenômeno administrativo. Os funcionários, tornados experts, preo-
cupam-se com resolução de problemas pré-diagnosticados pela alta esfera adminis-
trativa, pondo em prática uma competência neutra, em que apenas conta a técnica em
detrimento da reflexão. 

Dessa forma, no ensino da (e na) administração, não existe uma cultura que
permita questionar-se autoridades ou procedimentos pré-instituídos. Ao aceitar as
práticas de administração ortodoxas, os funcionários (alunos e formandos) tor-
nam-se “escravos” da autoridade administrativa e não servidores dos cidadãos. Num
contexto desse tipo, o esforço da “educação” na administração pública deve ir no
sentido de preparar as pessoas para a necessidade premente de se poder integrar a di-
versidade de pesquisas e de conhecimentos, num quadro de tentativa de resolução do
aparente paradoxo ético da inovação (em que, como vimos, é imperativo equacionar
o convívio entre criatividade e controle relativo). A forma como professores e for-
madores interagirem com os alunos, assim como o tipo de programas escolhidos,
será fundamental para o incentivo ou para a inibição dos impulsos inovadores e de
novos comportamentos. 

Muitas vezes, os alunos de cursos de administração pública percebem os seus
professores como alguém que segue uma carreira, também balizada por critérios de
ordem burocrática. Este exemplo, muitas vezes apetecível e seguido pelos estudan-
tes, contribui para que eles tendam a evitar a ambivalência de uma “educação” ino-
vadora, que possa pôr em causa um modelo de carreira burocrático, que aos seus
olhos é, pelo menos, seguro. 

Por outro lado, os estudantes preferem muitas vezes a aprendizagem de skills
ou de novos conhecimentos, possibilitadores (como o prova a experiência passada)
de carreiras dignificáveis, em detrimento de novos modelos de atitude ou comporta-
mentais, freqüentemente encarados como desconhecidos e por isso mesmo pouco
objetivos. Esse fato dificulta tanto mais a, já complicada, modificação da “educa-
ção” na administração pública. 

4. Conclusão

No fim deste artigo, pensamos ter cumprido aquilo a que nos propusemos, ou seja,
fazer a integração dos conceitos de “formação profissional contínua” e do “novo
contexto administrativo”, salientando os seus principais desafios, possibilidades e li-
mitações. Ao longo do artigo aprofundou-se a questão da relevância da formação no
novo contexto da administração pública, realçando aspectos como a exigência dos
novos papéis profissionais, a necessidade de uma atualização da formação acadêmi-
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ca em administração pública, mas sobretudo da formação profissional, assim como o
respectivo enquadramento numa perspectiva de evolução comparada com os países
da União Européia que, como se verificou, continuam a divergir na forma como ge-
rem os seus sistemas de formação. Se por um lado esta evidência nos esclareceu so-
bre a ausência de um consenso sobre a matéria, por outro, possibilitou-nos a coleta
de informação diversificada e, por isso, enriquecedora da nossa análise sobre a vari-
edade de cenários possíveis para a gestão da formação profissional contínua. A aná-
lise dos dados fornecidos pelos diferentes países avaliados deixou claro que, apesar
de poderem existir diferentes propósitos na ação da formação, não raras vezes conti-
nua-se a assistir a uma utilização parcial da mesma, formando-se para agradar às
vontades individuais ou aos poderes corporativos, para quebrar rotinas, mas menos
freqüentemente para melhorar os desempenhos e conseqüentemente os resultados
organizacionais.

Na avaliação das muitas limitações que existem para a formação profissional
contínua, designadamente quando gerida em contexto administrativo, percebemos
que existem desafios que poderão ser ganhos (como é o caso do aproveitamento da
hipótese da formação em detrimento de um recrutamento que se tornou progressiva-
mente impossível considerando os imperativos normativos/orçamentários que impe-
dem a contratação de novos funcionários públicos). Em todo este processo ficamos
atentos ao aparente paradoxo da modernização, tentando demonstrar que a dinâmica
da inovação e o mecanicismo administrativo podem encontrar um ponto de equilí-
brio, devendo mesmo a inovação ser acompanhada de mecanismos de sistematiza-
ção e de controle, só assim se podendo cristalizar em novos valores para uma cultura
de modernização da administração pública. Para que tal se torne possível o papel da
formação dos funcionários é preponderante. Sobretudo no nível comportamental.
Com efeito, mais do que a aprendizagem técnica, o novo contexto, em que a mudan-
ça é permanente, exige comportamentos flexíveis e consentâneos com a realidade. 
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