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PREFÁCIO

O ano de 2006 marca o aniversário de 20 anos da ENAP Escola
Nacional de Administração Pública. Uma das iniciativas organizadas para
comemorar a ocasião é a publicação de duas coletâneas de textos clássicos
e pioneiros sobre áreas-chave para a administração pública brasileira: planejamento, orçamento governamental e políticas públicas.
A ENAP, partindo da constatação de que textos clássicos sobre esses
temas eram referências utilizadas, e tendo o desafio de formar servidores
que possam enfrentar a complexidade da administração pública brasileira,
assumiu a tarefa de prover os cursos de formação e de aperfeiçoamento de
carreiras com livros didáticos especialmente preparados, em vez de utilizar
apenas as tradicionais apostilas. As vantagens são muitas, da oferta de textos
inéditos em língua portuguesa até a oportunidade de apresentar ao leitor um
espectro variado de autores que trabalham desde os temas básicos até os
considerados de ponta.
Embora fossem dirigidas inicialmente aos alunos de formação de
carreiras – Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e
Analista de Planejamento e Orçamento % as temáticas tratadas poderão
ser utilizadas em outros cursos da ENAP, como os de aperfeiçoamento,
especialização e eventos de capacitação em políticas públicas, planejamento
e orçamento. Oferecer a esse público um convite a sua leitura e releitura
em forma de coletânea estruturada foi o nosso compromisso.
Pela problematização e reflexão que provoca, a leitura dos livros certamente interessará a um público maior, aos técnicos e dirigentes públicos que
atuam em planejamento, orçamento, gestão, formulação e implementação
de políticas públicas. Instituições públicas federais, estaduais e municipais
poderão contar com boa referência para sua atuação, além de professores
e pesquisadores.
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Desde 1990, a Escola realizou 23 cursos de formação inicial para as
carreiras citadas, além de cursos de especialização e aperfeiçoamento voltados
para técnicos que atuam nos programas e projetos governamentais, e tem
participado ativamente do processo permanente de capacitação de gerentes
de programas e técnicos responsáveis pelas ações do Plano Plurianual (PPA).
A ENAP espera cada vez mais atender aos servidores com material
didático especialmente preparado aos objetivos dos cursos e às necessidades
de desenvolvimento profissional, tendo em vista que a formação deve
prepará-los para enfrentar, sob várias perspectivas, os complexos problemas
da administração pública brasileira.
Esperamos, com essas publicações, contribuir para aumentar o
conhecimento e o uso das informações disponíveis sobre os temas tratados,
bem como para incentivar o debate e a reflexão crítica sobre os paradigmas
fundadores dos campos planejamento, orçamento e políticas públicas.
Helena Kerr do Amaral
Presidente da ENAP
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