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PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 

1 – Apresentação 
 
As transformações das últimas décadas têm apresentado questões que 

afetam direta e indiretamente o cotidiano de todos. Novas exigências e 

responsabilidades exigem novos perfis de trabalhadores e políticas 

concomitantes. 

Aos trabalhadores, aos políticos deste novo tempo, inseridos ou não no 

mercado, exigem-se novas habilidades e competências, além de uma postura 

crítica do cotidiano. Há de se ter capacidade de lidar com a imprevisibilidade, 

diagnosticar e gerenciar situações. Impõe-se novo paradigma educacional, com 

vistas às habilidades técnicas tempestivas às demandas que mudam em fração 

de segundos. 

Construir um projeto político-pedagógico sincronizado constitui-se num 

grande desafio.  Exige-nos articular concepções, convergir interesses de 

diferentes atores sociais, ensinar sob os enfoques da teoria e prática; atender 

as dimensões de inter, trans e muldisciplinariedade das matérias, com vistas à 

formação profissional num contexto de constantes mudanças. 

Viabilizar um processo dessa envergadura requer práticas atualizadas. É 

preciso promover uma formação diferente. O profissional precisa de um olhar 

mais reflexivo, identificado em projeto político mais amplo, capaz de atender as 

demandas coletivas. É legítima a busca por melhores condições de vida, 

entretanto, ao agente público cumpre um olhar mais aguçado para as questões 

atinentes a cidadania, a transparência na utilização de recursos públicos e aos 

anseios da sociedade.  

Como conseguir isso num mercado em que muitos profissionais não 

vislumbram sequer suas realizações; buscam, quase sempre, níveis salariais 

mais altos, muitos possuem pouca identificação com o que fazem. Como 

desenvolver um projeto que atenda aos gestores públicos dos municípios que 

não possuem escolarização adequada às funções políticas que querem 

desenvolver? 

Estas colocações parecem necessárias para que possamos situar as 

exigências mais complexas das dimensões de formação. 

Ressalte-se que, embora existam as dificuldades apresentadas, as 

formulações de políticas correspondem também a um ideário em busca de 

contribuições para a construção de novos paradigmas que articulem 
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abordagens teóricas e disciplinares, visando capacitar servidores do TCM/GO e 

seus fiscalizados. 

O projeto político que ora desenhamos traduz formas de organização 

para as práticas pedagógicas, a direção a ser dada ao processo educativo; 

expectativas, objetivos, prioridades e metas que pretendemos atingir a partir de 

normatizações e ações, considerando o momento histórico em que está 

inserido. 

 

2 – Caracterização 
 

A história nos mostra que a educação profissional teve um processo de 

desenvolvimento por um paradigma quase que sem exigências em termos de 

escolaridade. Observa-se que por meio de textos e leis do período colonial e 

imperial que o ensino de ofícios restringia-se à escória da época: índios, 

escravos, órfãos e menores abandonados (CUNHA, 1979).  

Ao longo de 500 anos de existência o Brasil convive com a perspectiva de 

educação profissional dirigida apenas às camadas menos favorecidas, 

enquanto que para as elites, sempre coube a educação intelectual, dita 

universitária (BOCCHETTI, 1997). 

Compreender a verdadeira dimensão do ensino profissional é importante 

para tentarmos eliminar os erros do passado. Temos buscado alternativas para 

organizar currículos que atendam aos interesses dos servidores pautando-nos 

em princípios orientadores de uma educação profissional ampliada. Num 

modelo de gestão por competências, é de grande importância operacionalizar o 

desafio de não só repassar práticas, todavia ressignificá-las num processo de 

gestão do conhecimento. 

A nova racionalização técnica e organizacional ditada pelo paradigma do 

processo de trabalho da especialização flexível aponta para a qualificação de 

um novo profissional, que compartilha uma base de conhecimentos técnicos 

comuns e apresenta atributos comportamentais, como capacidade de inovação, 

autonomia, criatividade, dinamismo, responsabilidade e cooperação. 

Neste novo contexto, não existe mais espaço para o profissional 

especialista e com visão fragmentada do processo de trabalho. Este novo 

modelo de organização do trabalho, baseado na informatização e orientado por 

novos conceitos, tais como: flexibilidade e polivalência sinalizam para 

conseqüências na formação técnica, abrangendo desde conteúdo a serem 

trabalhados, até os requisitos necessários à qualificação deste servidor. 
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Os principais desafios a serem enfrentados são o de superar a dicotomia 

existente entre trabalho manual e intelectual. Articular a dimensão de 

subjetividade, colocando o papel subjetivo como força motivadora central na 

atividade profissional e reduzir a separação do mundo cultural, integrando os 

diferentes saberes e preparando os indivíduos para atuar na esfera do trabalho 

e cidadania, tornando-os profissionais críticos “ativos do seu tempo”. 

Um dos marcos legais para a criação de escolas nas instituições 

públicas foi a Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998, que assim 

estabeleceu: 

 
“Art. 39 - § 2º A União, os Estados e o Distrito Federal 

manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos 
servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos 
requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de 
convênios ou contratos entre os entes federados. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)” 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96 – dispõe 

na alínea I do Art. 12 que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de 

elaborar e executar a sua proposta pedagógica” 

Verifica-se, por oportuno, a regulamentação da emenda constitucional 

de 19/98, estatuída no Decreto 5.154 de 23/07/2004, de onde se observa as 

dimensões da educação profissional no Brasil a partir desta data, qual seja:  

“Art. 3º  Os cursos e programas de formação inicial e 
continuada de trabalhadores, referidos no inciso I do art. 1o, incluídos a 
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, em todos os 
níveis de escolaridade, poderão ser ofertados segundo itinerários formativos, 
objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social” 

A Escola de Contas do TCM/GO foi criada nos termos da Lei 16.495/09 

com a finalidade de desenvolver estudos relacionados com as técnicas de 

controle da administração pública, o planejamento, e a execução de ações 

destinadas à capacitação e ao aperfeiçoamento dos servidores de seu Quadro 

de Pessoal, bem como a realização de treinamento dos gestores e técnicos 

pertencentes aos órgãos jurisdicionados.    
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2.1- Educação Continuada, Trabalho e Sociedade 
A educação continuada do profissional é requisito básico para a 

renovação e a adequação da organização no enfrentamento dos desafios 

impostos pelas mudanças no ambiente social, econômico e político, pela 

evolução do conhecimento e pelo desenvolvimento das tecnologias.  

As organizações públicas, frente a uma sociedade mais consciente e 

mobilizada, têm a obrigação de aumentar sua capacidade de resposta às 

demandas sociais, buscando a excelência na prestação dos serviços e a 

economia no uso dos recursos públicos. Portanto, a capacitação profissional 

constitui, nos dias atuais, recurso estratégico para o desempenho 

institucional.  

 
“Cada vez mais se percebe a necessidade de as empresas 

deixarem de encarar o desenvolvimento de pessoas como algo pontual, 
treinando-as em habilidades específicas. A postura voltada à aprendizagem 
contínua e ao auto desenvolvimento é um estado de espírito, um processo de 
constante crescimento e fortalecimento de indivíduos talentosos e 
competentes. Cabe às organizações, entretanto, criar um ambiente favorável 
para sua manifestação.” (ÉBOLI, 2004, p. 44). 

 
Assim, além de capacitar o servidor recém-admitido com o objetivo de 

proporcionar uma visão geral da estrutura, missão, valores, objetivos e 

funcionamento do TCM, cumpre, também, à EC, o papel de proporcionar ao 

servidor atualização permanente, com o objetivo de adquirir ou desenvolver 

competências específicas nas temáticas pertinentes à sua área de atuação. 

As atividades típicas do Controle Externo se suplantam de informação e 

conhecimento, desse modo, a eficácia na atuação do TCM está conectada de 

modo bastante significativo à qualidade e à suficiência das competências de 

colaboradores. 

Portanto, o Tribunal de Contas tem também o papel de orientar seus 

jurisdicionados para a correta prestação de contas e, com esse desígnio, a EC 

busca oportunizar a participação de seus jurisdicionados em eventos e cursos. 

Levar qualificação a servidores municipais e prestadores de serviço é um 

grande desafio devido ao número elevado de jurisdicionados, à distância entre 

a Capital e os municípios, ao perfil heterogênio destas pessoas e à rotatividade 

de pessoal ocasionada pela mudança de gestão advinda das eleições 

municipais e, consequentemente, mudança nos principais cargos da 

administração. Todavia, apesar de o desafio ser de alta envergadura a Escola 
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de Contas tem empreendido esforços para implantar nesta capacitação não 

apenas o ensino presencial, mas especialmente a modalidade de ensino a 

distância (EAD), estando na vanguarda entre os Tribunais de Contas que já 

oferecem esta modalidade de ensino, não obstante sua recente criação.   

A Educação a Distância tem suas origens no início do século XX na 

Europa e nos Estados Unidos. Os pioneiros utilizaram o sistema postal para 

criar oportunidades de formação. No Brasil, a EAD tem seu auge nas décadas 

de 70 e 80, tendo começado com o sistema postal, evoluindo para o rádio e a 

TV, posteriormente. Esta modalidade criava à época oportunidades para 

pessoas que não tinham acesso a educação formal em escolas. 

Contudo, a ampliação dos sistemas educacionais no decorrer das 

décadas seguintes fez com que esta modalidade de ensino já não fosse tão 

utilizada e fomentada por políticas públicas. Entretanto, com a evolução 

tecnológica crescente, as mudanças sociais e econômicas, a obsolescência e 

renovação rápida do conhecimento, uma demanda de capacitação e 

atualização constantes é solicitada ao indivíduo atuante no mercado de 

trabalho. Assim, no contexto atual, a EAD ressurge como ferramenta capaz de 

instrumentalizar este trabalhador de forma mais rápida, eficaz e econômica, já 

que é capaz de atingir um grande número de pessoas localizadas em lugares 

diversos e agora utilizando a internet como meio de difusão. 

Embora a médio prazo na relação custo-benefício o investimento em 

EAD mostre-se vantajoso, implantar a modalidade EAD via internet não é 

tarefa simples nem rápida. Para tanto é necessária uma equipe 

multidisciplinar com conhecimento diversificado em educação e tecnologia, 

suporte técnico, além de conteudistas altamente qualificados nas diversas 

temáticas de cursos que se pretende criar.  Tudo isso leva um tempo 

considerável, exigindo um planejamento e execução por etapas. 

Ensina-nos Andrea Filatro, mestre a doutora em Educação pela USP e 

autora de várias obras na área “ ...ao analisar as principais teorias pedagógicas 

que fundamentam a EAD ( associativista, construtivista – individual e social, 

situada  - parêntese nosso  ), bem como o ferramental decorrente para apoio à 

criação e realização de atividades de aprendizagem, adotamos uma postura de 

diversidade, que vai além do reconhecimento de uma sucessão temporal de 

pensamentos e práticas, com fronteiras claramente definidas e intransponíveis. 

Essa postura aposta na coerência teórica interna das teorias, mas vislumbra 

os pontos de intersecção entre os conhecimentos historicamente acumulados 

sobre o ensino, a aprendizagem e o uso de tecnologias educacionais para 
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proporcionar a melhor experiência de aprendizagem àqueles que buscam o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento humano.” 

Atendendo ao princípio administrativo da economicidade a EC tem 

buscado parcerias junto a outras instituições públicas visando captar cursos 

com temáticas pertinentes às suas para oferta a seu público-alvo. Destarte, 

celebrou Acordo de Cooperação Técnico-Administrativa com a Escola Superior 

de Administração Fazendária – ESAF para oferta de cursos a distância. Em 

2010 foram oferecidos 5 cursos e há previsão de ampliação desta parceria para 

os anos vindouros. Além disso, a Escola de Contas faz parte do Grupo de 

Educação Corporativa dos Tribunais de Contas, da Rede Nacional de Escolas 

de Governo, com o objetivo de, integrando-se a outras instituições similares, 

compartilhar soluções em educação e, em especial, em EAD. Neste ano serão 

ofertados cursos a distância em parceria com o Instituto Serzedello Correa- 

ISC/TCU. 

Muitos são os esforços engendrados pela Escola de Contas no sentido de 

oferecer oportunidades de capacitação contínua a servidores e jurisdicionados, 

vislumbrando ainda, como um de seus objetivos para 2011, ampliar sua 

atuação junto à sociedade de modo geral, incentivando o controle social 

através de palestras sobre o Controle Externo e o papel do TCM e da sociedade 

neste contexto. 

Cabe aos servidores do TCM, servidores municipais e gestores assumir 

responsabilidade de desenvolvimento no âmbito das organizações públicas, 

estarem cientes das oportunidades que se abrem para o profissional 

capacitado e articulado com os movimentos do mundo globalizado, das 

vantagens de se trabalhar em equipes, de sua contribuição para a comunidade 

e efetivos resultados sociais decorrentes de organizações bem geridas.  

 

2.2 - Espaço Físico  
A Escola de Contas encontra-se instalada junto às demais dependências 

do TCM. O espaço físico não é grande, mas foi estrategicamente previsto com 

diversas funções que possibilitam à utilização extensiva, conciliando distância 

e o horário de funcionamento do TCM, que é de 7h às 19h, ininterruptamente.  

Possui sala de aula para 35 alunos, construída com elevações próprias visando 

captar e transmitir imagens para outros ambientes, tais como o Plenário da 

Casa; possui instalação de som, sendo equipada com data show, quadro de 

vidro e lousa interativa. Além de área para recepção, tem um espaço 

multifuncional aparelhado de TV, DVD, mesas para reuniões, escrivaninhas 
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moduladas para treinamento por meio de WEB e sala destinada à assessoria e 

apoio pedagógico. 

 

2. 3 - Estrutura Organizacional 
A Escola de Contas está inserida na estrutura organizacional do 

TCM/GO, no nível de Superintendência (SEC - Superintendência da Escola de 

Contas), sendo subordinada à Diretoria de Planejamento e Implementação de 

Sistemas. É composta, conforme art.127, do Regimento Interno do TCM, pelo 

Conselho Didático-Pedagógico, área técnica e apoio administrativo.  

Conta com 4 ( quatro) assessores que se dividem nas atividades de 

assessoria e apoio pedagógico, 1(um) auxiliar administrativo e estagiários. 

 
2.4 - Perfil – Docente 
A Escola de Contas não possui quadro próprio de instrutores, 

utilizando-se de profissionais experientes e qualificados que atuam junto ao 

TCM, além de profissionais contratados para eventos/cursos específicos. 

É objetivo da EC recrutar e qualificar instrutores internos para atuar em 

suas ações educativas presenciais e a distância. Para tanto, já foi realizado um 

levantamento de interessados nesta atividade. Não obstante, após a aprovação 

e consolidação em ato normativo das ações educativas já elaboradas pela EC, o 

perfil de novos instrutores será traçado visando à adequação das exigências da 

instituição. Alguns servidores do TCM já realizaram curso de tutores para 

ensino a distância em oferta de capacitação da ENAP e ISC( TCU) canalizada 

pela EC. Para 2011 há previsão de curso de tutores para EAD através da 

parceria TCM-ESAF. Contundo, faz-se necessário o desenvolvimento de uma 

política de valorização e retenção destes profissionais. 

 

2.5 - Perfil – Discente 
O perfil discente da EC é bastante variado, todavia, são pessoas cuja 

área de atuação e interesses se relacionam diretamente com as temáticas de 

gestão de recursos públicos, seu controle e fiscalização. 

          Assim, como público alvo das ações educacionais da EC há : 

- servidores do quadro próprio do TCM que possuem formação em 

diferentes áreas, tais como: ensino médio (técnicos), contabilidade, direito, 

engenharia, administração, tecnologia da informação, entre outros (analistas 

de controle externo); 
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- servidores públicos municipais (jurisdicionados) com formação básica 

a superior, que exercem as mais diversificadas funções na Administração 

Pública nos poderes Executivo e Legislativo; 

- parceiros (servidores de instituições públicas conveniadas com o TCM), 

também com perfil bastante variado; 

- cidadãos de modo geral, especialmente estudantes secundaristas e 

universitários, pessoas interessadas em conhecer o Controle Externo e exercer 

o Controle Social. 

 

2.6 - Formas de Ingresso 
As ações educativas promovidas pela EC estão relacionadas à gestão de 

pessoas baseada nas competências organizacionais que deverão ser previstas a 

partir de agora através do mapeamento das competências requeridas para 

atuação no órgão, do diagnóstico de necessidades de capacitação e da 

avaliação de desempenho com vistas a agregar valor aos resultados 

organizacionais. Conforme previsão na Resolução Administrativa RA nº 

00079/10 que: “Aprova a Política de Gestão de Pessoas do Tribunal e dá outras 

providências”. 

Deste modo, o planejamento de cursos é pensado e elaborado visando 

atingir públicos específicos conforme necessidades identificadas. As vagas são 

distribuídas objetivando a racionalização do tempo e espaço tendo a melhoria 

qualitativa e quantitativa como metas de produtividade a serem atingidas. 

Para eventos e cursos destinados ao público externo observa-se na pré-

inscrição se o perfil do aluno reflete o perfil que se pretende atingir em cada 

evento e, então, a partir desta premissa são selecionados os indivíduos. Para 

tanto, as pré-inscrições são realizadas e gerenciadas através do Portal da 

Escola de Contas, integrante do sítio do TCM 

(www.tcm.go.gov.br/escoladecontas). 

Para outras ofertas como pós-graduação serão definidos critérios de 

seleção que garantam isonomia e publicidade através da publicação de editais. 

 

 

3 – Fundamentos do Projeto Escolar  
 

Muitas são as concepções de educação que norteiam diferentes práticas 

ao longo da história da humanidade. Em cada momento, cultura e modo de 
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produção, espera-se, com a intervenção educativa, formar o ideal de homem 

que se pretende atingir. 
 

“Educação diz respeito à influência intencional e sistemática 
sobre o ser humano, com o propósito de formá-lo e desenvolvê-lo em uma 
sociedade, a fim de conservar e transmitir a existência coletiva. A educação 
mantém viva a memória de um povo e dá condições de sobrevivência.” 
(Aranha, 1996). 

 

Sabemos que além da educação formal há aspectos informais que 

norteiam as práticas educativas e de trabalho. A cultura organizacional tem 

forte influência nos comportamentos, ações e relacionamentos entre indivíduos 

de uma mesma Instituição e deles com a Instituição. 

Libâneo traz a seguinte definição para cultura:    

                 
  “A cultura é o conjunto de conhecimentos, valores, crenças, 

costumes, modos de agir e de se comportar adquiridos pelos seres humanos 
como membros de uma sociedade. Esse conjunto constitui o contexto 
simbólico que nos rodeia e vai formando nosso modo de pensar e agir, nossa 
subjetividade.” Libâneo, 2005, p.319). 

            

E, ainda, sobre cultura organizacional: 

 
     “A cultura organizacional pode, então, ser definida como o 

conjunto de fatores sociais, culturais e psicológicos que influenciam os modos 
de agir da organização como um todo e o comportamento das pessoas em 
particular” (Libâneo, 2005). 

 

Assim, entendemos que a cultura organizacional aparece de forma 

instituída em normas e procedimentos e também em práticas criadas e 

recriadas no contexto das relações cotidianas. Entretanto, ela pode e deve ser 

discutida, avaliada, planejada e modificada segundo anseios, necessidades 

organizacionais e demandas externas.  

Os Tribunais de Contas do Brasil têm características e problemas 

análogos, e, através do PROMOEX- Programa de Modernização do Sistema de 

Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros – vêm 

sofrendo uma reformulação estrutural em termos organizacionais e de aparato 

técnico, financiada com recursos advindos deste Programa, que estabelece 

metas a serem cumpridas para as diferentes áreas às quais financia. 
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O TCM aderiu ao PROMOEX e, através do financiamento recebido, tem 

implementado mudanças já ansiadas há longo tempo e que agora se tornam 

possíveis. Mudanças que vão desde o Planejamento Estratégico, à criação da 

Escola de Contas, Redesenho, criação de Plano de Cargos e Salários, 

implantação da Gestão de Pessoas nos moldes das concepções corporativas 

mais modernas, aquisição de aparato tecnológico moderno e com maior 

capacidade de armazenamento de dados (computadores, servidores...). Enfim, 

significativas transformações em sua estrutura com forte influência na cultura 

organizacional.  

Contudo, as alterações são recentes e ainda estão em fase de 

consolidação, mas já se percebe avanços significativos cuja projeção é a 

continuidade, não havendo como retroceder. Entretanto, toda modificação traz 

em seu arcabouço contradições, formas de resistência e oposição. Há muito 

que se caminhar, avaliar, refletir e redirecionar.  

Diante deste contexto de modernização, contradições e transitoriedade 

explicitado, as concepções de formação que se pretende ainda estão sendo 

delineadas, as competências organizacionais precisam ser mapeadas e 

estratégias para o avanço institucional estão sendo planejadas e executadas. 

Mudanças nos aspectos subjetivos da prática corporativa, de chefia e 

liderança, delegação, motivação e comunicação embora já venham sendo 

efetuadas, ainda precisam ser discutidas, reordenadas e reelaboradas, tendo 

em vista uma atuação mais consciente, dinâmica, competente e que atenda às 

demandas da era do conhecimento, alinhada aos princípios da nova 

Administração Pública. 

É preciso que o profissional tenha a chance de alinhar suas expectativas 

com os valores organizacionais. O cuidado com a integração de novos 

servidores ao órgão e destes com servidores mais experientes e de todos com as 

transformações em curso no órgão, revela uma oportunidade de continuidade 

do trabalho e retenção de talentos, ao mesmo tempo em que traz inovações 

através da interação e compartilhamento de saberes entre indivíduos.    

Tudo isso torna cada vez mais visível a importância das ações 

educativas para a consolidação da modernização institucional, trazendo para a 

Escola de Contas uma demanda grande e contínua de planejamento-trabalho-

avaliação-reflexão-alinhamento e novas proposições.  

Pensando em criar oportunidades de desenvolvimento profissional, 

aprender e desenvolver competências técnicas, valorizar o servidor e melhorar 

a qualidade do serviço prestado à sociedade, criando oportunidade de reflexão 



13 
 

sobre o trabalho de forma sistemática e intencional, sob a expectativa de 

financiamento com recursos PROMOEX, a EC elaborou Projeto de Pós-

graduação destinada aos servidores do TCM, ou seja um MBA em Controle 

Externo, consubstanciado nos termos da Resolução Administrativa nº 068/10 

– TCMGO. 

     

3.1 - Avaliação do Treinamento 
De acordo com o Moderno Dicionário da Língua Portuguesa – avaliar é: 

“1 Calcular ou determinar o valor, o preço ou o merecimento 
de. 2 Reconhecer a grandeza, a intensidade, a força de.” (Michaelis,2009,UOL). 

 

A avaliação é um processo presente na vida cotidiana e carregada de 

estigmas e temores. Todavia, de acordo com as concepções atuais de Educação 

Corporativa e de acordo com a Norma ISO 10015: 2001- Gestão da qualidade – 

Diretrizes para Treinamento-, vê-se treinamento como investimento em capital 

humano, capaz de afetar positiva e significativamente os resultados da 

instituição: 

 
“A função desta Norma é fornecer diretrizes que possam 

auxiliar uma organização a identificar e analisar as necessidades de 
treinamento, avaliar os resultados do treinamento, monitorar e melhorar o 
processo de treinamento, de modo a atingir seus objetivos. Esta Norma 
enfatiza a contribuição do treinamento para a melhoria contínua e tem como 
objetivo ajudar as organizações a tornar seu treinamento um investimento 
mais eficiente e eficaz.” 

 

Assim sendo, uma vez que o treinamento é essencial nas organizações 

da era do conhecimento, mister se faz mensurá-lo, avaliá-lo. A avaliação não 

tem caráter punitivo, visa a continuidade e o redirecionamento das ações de 

capacitação. 

A EC tem realizado avaliações de reação dos cursos ministrados, mas 

ainda prevê a avaliação da aprendizagem e dos impactos no trabalho. Com 

esse objetivo tem participado de debates junto a outras escolas corporativas 

dos TCs e realizado estudos acerca do tema. 

         

4.   Escola de Contas e Educação Corporativa 

 
“Educação Corporativa é todo processo educacional que tem 

por objetivo aumentar a competitividade e o valor de mercado da empresa por 
meio do aumento do valor das pessoas. O alcance desse objetivo se dá por 
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meio do estímulo à inteligência empresarial, instalando-se uma mentalidade e 
uma atitude de aprendizagem contínua em todos os níveis: empresa, 
lideranças e pessoas.” (ÉBOLI, 2004, p. 44). 

           

A EC é recurso estratégico para o desenvolvimento do órgão, e, embora 

recentemente criada, tem avançado e se consolidado, pautando-se pelos 

valores da ética, comprometimento, co-responsabilidade, desenvolvimento 

contínuo, inovação, aprender-fazendo e compartilhamento de conhecimentos e 

práticas. Valores que são também objetivos de suas ações de capacitação. 

 Como todo ser que começa a dar seus primeiros passos também “cai” e 

se levanta para aprimorar o andar buscando a excelência no caminhar. 

 A equipe atual da EC tem perfil variado e poucos têm experiência 

anterior de trabalho em educação de qualquer espécie. Não obstante, observa-

se o crescimento e desenvolvimento da equipe, a aplicação e transposição de 

outros saberes trazidos de sua experiência de vida e a busca contínua de 

aprimoramento, associado à demanda de aprendizagem exigida pelo trabalho. 

A qualificação tem sido oportunizada pelas ações da EC com o aproveitamento 

das oportunidades de capacitação apreendidas através de parcerias com outras 

escolas de governo e das ações empreendidas pelo Grupo de Educação 

Corporativa do PROMOEX. Deste modo, a equipe tem crescido junto com a 

Escola. 

Há, por parte da equipe um olhar crítico-reflexivo sobre as 

transformações do órgão e um grande esforço por alinhar-se não apenas com 

os conceitos e práticas de educação corporativa, mas também com as matérias 

correlacionadas ao Controle Externo. Para tanto, além de cursos e leituras 

sobre Educação Corporativa a equipe tem se valido das ofertas de cursos 

presenciais e a distância para qualificar-se nas temáticas atinentes às 

atividades do TCM. Impõe-se a necessidade de ampliar as oportunidades de 

capacitação à equipe no que se refere principalmente à EAD, uma vez que é 

objetivo da EC ampliar a oferta de cursos nesta modalidade e, até mesmo num 

futuro que se quer próximo, desenvolver seus próprios cursos. 

   Ensina-nos Chiavenato que “o treinamento de equipes está no cerne 

de projetos de sucesso, uma vez que as equipes são mais criativas e inovadoras 

em desempenhar certas atividades do que os indivíduos isoladamente”. É 

objetivo da Escola de Contas contribuir para o desenvolvimento de equipes de 

alto desempenho. 
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A esse respeito diz Vigotski que “a interação social contribui 

significativamente para a aprendizagem e o desenvolvimento, sendo o último 

alavancado pela aprendizagem”. 

 

5. Conclusão 
 
O projeto que ora se apresenta é fruto de pesquisas e reflexões sobre a 

prática de educação corporativa desenvolvida pela EC, e traz em seu bojo um 

pouco de sua história. Ressalte-se, por oportuno, que a organização tem 

passado por profundas mudanças e como é natural este deverá ser repensado 

e reformulado, visando contribuir tempestivamente com as ações inerentes ao 

trabalho do TCMGO. É, portanto, um projeto flexível.  
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