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RESUMO 
  
A presente pesquisa teve como objetivo identificar o nível de satisfação dos 
cidadãos dos serviços públicos do estado do Rio de Janeiro, relativos à segurança, 
educação e saúde. Desta forma, a presente pesquisa é classificada como 
exploratória, bibliográfica, levantamento, além de ser quantitativa. Quanto ao 
levantamento, foi elaborado um questionário com perguntas objetivas e subjetivas. 
As questões tratavam do serviço público do estado do RJ, de uma forma geral, e de 
maneira específica, em relação à segurança pública, educação e saúde. O resultado 
mostrou que a maioria dos respondentes estão insatisfeitos com o serviço público 
que lhe foi prestado. Quanto ao resultado sobre segurança, a maioria classificou 
como regular. Na área da educação estadual, para os colégios o resultado foi 
regular, mas para as universidades estaduais o resultado foi bom. Quanto à saúde, a 
grande maioria dos respondentes classificou como ruim o serviço prestado pelos 
hospitais públicos. Também, notou-se que os respondentes desconhecem os seus 
direitos e, também, os seus deveres, pois é seu direito ter acesso a um serviço 
público eficiente, mas é, também, seu dever exercer o controle da qualidade deste 
serviço, para que se tenha a efetiva participação da sociedade, em busca de uma 
melhoria no serviço público e, também, o fortalecimento da democracia.   
 
Palavras-chave: Administração Pública; Cidadãos; Satisfação; Serviço Público.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Constituição Federal de 1988 alterada pela Emenda Constitucional nº 

19/1998, no artigo 37, determina que “a administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência (...)” (BRASIL, 1998).   

Para Menezes (2005) um dos principais pontos da referida Emenda 

Constitucional foi a ênfase gerencial para a melhoria da qualidade, da eficiência e 

redução de custos na prestação do serviço público. A referida autora complementa 

afirmando que o princípio da eficiência “é inerente à prestação do serviço público, 

daí a sua incidência não está limitada apenas aos entes integrantes da 

administração pública direta ou indireta” (MENEZES, 2005 p. 60). 

A eficiência no serviço público está além da legalidade, ou seja, deve ter 

resultados positivos e atender a comunidade, conforme afirmação de Meirelles 

(2003): 

Dever de eficiência é o que se impõe a todo agente público de 
realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento 
funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que 
já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 
exigindo resultados positivos para serviço público e satisfatório 
atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros 
(MEIRELLES, 2003, p. 60). 

 

Para Menezes (2005, p. 60) “a eficiência na prestação do serviço público é 

encontrada na satisfação social, na disponibilização do serviço à sociedade”. 

Sendo assim, o serviço público deve ser prestado com eficiência e qualidade 

para satisfazer os interesses dos cidadãos. Neste contexto surge a problemática da 

pesquisa: qual a opinião dos cidadãos do estado do Rio de Janeiro, sobre os 

serviços públicos? 

Tendo em vista a quantidade de serviços públicos, optou-se por restringir a 

pesquisa aos relativos à segurança, educação e saúde. 

O estudo se justifica por buscar a opinião dos cidadãos, bem como provocar a 

participação popular no controle da qualidade dos serviços públicos e, também, a 

contribuir com informações que ajudarão os gestores públicos.  
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 A presente pesquisa está estruturada em seis capítulos. Com o primeiro 

abordando a contextualização, a definição do problema da pesquisa, a relevância do 

estudo. O segundo capítulo mostrando o objetivo geral e os específicos. No terceiro 

capítulo apresenta a revisão da literatura.  Já os procedimentos metodológicos são 

apresentados no quarto capítulo. No quinto, estão os resultados da pesquisa. No 

sexto capítulo estão as considerações finais e a sugestão para futuros trabalhos. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo deste trabalho foi identificar o nível de satisfação dos cidadãos dos 

serviços públicos do estado do Rio de Janeiro, relativos à segurança, educação e 

saúde. 

 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

Para alcançar o objetivo geral foram determinados os seguintes objetivos 

específicos: descrever a Administração Pública; apresentar os Princípios 

Constitucionais da Administração Pública; divulgar os serviços públicos; apresentar 

os resultados da pesquisa quanto à satisfação dos serviços públicos, na esfera 

estadual. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

3.1 Administração Pública 

 

A administração pública é conceituada por Moraes (2006) à luz da objetividade 

como a atividade concreta e imediata desenvolvida pelo Estado para realizar os 

interesses da coletividade.   

Segundo Di Pietro (2012) a administração pública pode ser conceituada em 

dois sentidos: 

a) em sentido subjetivo, formal ou orgânico, ele designa os entes que 
exercem a atividade administrativa; compreende pessoas jurídicas, 
órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer uma das funções 
em que se triparte a atividade estatal: a função administrativa. b) em 
sentido objetivo, material ou funcional, ele designa a natureza da 
atividade exercida pelos referidos entes; nesse sentido, a 
Administração Pública é a própria função administrativa que incumbe 
predominantemente, ao Poder Executivo (DI PIETRO, 2012, p. 50)   
 

A administração pública para Meirelles (2004) citado por Junquilho (2010, p. 

27): 

significa a totalidade de serviços e entidades ligados ao Estado. De 

modo concreto, é esse mesmo Estado atuando solidamente visando 
a satisfazer o bem comum de indivíduos em uma coletividade sob 
seu domínio, nas esferas federal, estadual e municipal de governo, 
podendo estas duas últimas esferas gozarem de maior ou menor 
autonomia político-administrativa em relação à primeira 
(MEIRELLES,  2004 citado por JUNQUILHO, 2010, p. 27). 

 

Conforme nos ensinam Bobbio, Mattteucci e Pasquino (1986) citado por 

Junquilho (2010, p. 27) “[...] a expressão Administração Pública designa o conjunto 

das atividades diretamente destinadas à execução concreta das tarefas ou 

incumbências consideradas de interesse público ou comum, numa coletividade ou 

organização estatal”.  

 

3.2 Princípios da Administração Pública 

 

A Constituição Federal, no seu artigo 37, impõe os princípios constitucionais 

que a Administração Pública está subordinada: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência (BRASIL, 1998). 
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O princípio da legalidade determina que o gestor público está “sujeito aos 

mandamentos da lei e exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou 

desviar, sob pena de praticar ato inválido e de responsabilidade disciplinar, civil e 

criminal, de acordo com cada caso” (MEIRELLES, 2003, p. 91). 

Já o da impessoalidade “impõe ao administrador público que só pratique o ato 

para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica 

expressa ou virtualmente como objetivo do ato de forma impessoal (MEIRELLES, 

2003, p. 89).   

Ainda sobre o princípio da impessoalidade, segundo Mello (2012, p.68)  

se traduz a idéia de que a Administração tem que tratar a todos os 
administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem 
favoritismo nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou 
animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir 
na atuação administrativa e muito menos interesses sectários, de 
facções ou grupos de qualquer espécie. O princípio em causa é 
senão o próprio princípio da igualdade ou isonomia (MELLO, 2012, 
p.68). 

 

Segundo Moraes (2006, p. 296), quanto ao princípio da moralidade,  “não 

bastará ao administrador o cumprimento da estrita legalidade, ele deverá respeitar 

os princípios éticos de razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui 

pressuposto de validade de todo ato administrativo praticado”. 

 Definido por Cardozo, 1999) apud Seresuela, 2002) o princípio da moralidade 

é “aquele que determina que os atos da Administração Pública devam estar 

inteiramente conformados aos padrões éticos dominantes na sociedade para a 

gestão dos bens e interesses públicos, sob pena de invalidade jurídica". 

Quanto ao princípio da publicidade conforme Cardozo (1999) apud Seresuela 

(2002) é o princípio que exige “nas formas admitidas em Direito, e dentro dos limites 

constitucionalmente estabelecidos, a obrigatória divulgação dos atos da 

Administração Pública, com o objetivo de permitir seu conhecimento e controle pelos 

órgãos estatais competentes e por toda a sociedade". 

Com relação ao princípio da eficiência no serviço público para Meirelles 

(2003) afirma que: 

Dever de eficiência é o que se impõe a todo agente público de 
realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento 
funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que 
já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 
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exigindo resultados positivos para serviço público e satisfatório 
atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros 
(MEIRELLES, 2003, p. 60). 

 

Já o princípio da eficiência vai além da otimização dos resultados, ou seja, do 

foco puramente econômico, mas o que se busca é uma eficiência relacionada aos 

aspectos políticos e com a influência ética e valorativa dos demais princípios 

constitucionais (MENEZES, 2005, p. 58).  

Ainda no que tange ao princípio da eficiência, este pode ser considerado 

tanto pela atuação do agente público, como em relação ao modo de organizar, 

estruturar, disciplinar a Administração Pública. Ambos com o mesmo objetivo de 

alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público (DI PIETRO, 2004). 

 

3.3 Serviços Públicos 

A Constituição Federal de 1988, no art. 175, “incumbe ao Poder Público, na 

forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 

através de licitação, a prestação de serviços públicos”. 

Serviço público é definido por Meirelles (2003) como o serviço prestado pela 

Administração a quem ela delegar, sob normas e controles estatais, para atender às 

necessidades essenciais ou secundárias da sociedade ou apenas interesses do 

Estado. 

Para Mello (2012) citado por Lima (2013) o serviço público: 

é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material 
destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível 
singularmente pelos administrados, que o Estado assume como 
pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe 
faça as vezes, sob um regime de Direito Público – portanto, 
consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições 
especiais -, instituído em favor de interesses definidos como públicos 

no sistema normativo MELLO, 2012, p. 687 apud LIMA, 2013). 
 

Para Di Pietro (2012, p. 80),  

não é tarefa fácil definir serviço público, pois sua noção sofreu 
consideráveis transformações no decurso do tempo, no que diz 
respeito aos seus elementos constitutivos, quer no que concerne à 
sua abrangência. Além disso, alguns autores adotam um conceito 
amplo, enquanto outros preferem um conceito restrito. Nas duas 
hipóteses combinam-se em geral três elementos para a definição: o 
material (atividades de interesse coletivo), o subjetivo (a presença do 
estado) e o formal (procedimento de direito público) (DI PIETRO, 
2012, p. 80). 
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Para Justen Filho (2005) citado por Prado (2007, p. 58), “além da satisfação 

de necessidades coletivas, o serviço público deve necessariamente estar vinculado 

à concretização de um direito fundamental. Adverte que se este vínculo não existir, 

não há que se falar em serviço público”.  

Ressalta-se que a Constituição Federal de 1988, assegura os direitos 

fundamentais. O art. 6º estabelece os direitos fundamentais, tais como: à educação, 

a saúde e à segurança: 

Art. 6 São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 64, de 2010) (BRASIL, 2010). 

 

Neste contexto, a prestação do serviço público deve atender aos direitos 

fundamentais, aos princípios da Administração Pública e às necessidades da 

sociedade. Esta por sua vez deve exigir seus direitos através da cobrança da 

qualidade do serviço, pois Menezes (2005, p. 63) pede que “registre-se ainda, o 

fracasso das democracias na promoção da efetiva participação cidadã”. A autora 

afirma, ainda, que esta falta reflete a apatia política, “demonstrando o alheamento 

social diante das questões políticas” MENEZES (2005, p. 63). 

Cabe ressaltar que a presente pesquisa refere-se à prestação dos serviços 

públicos na esfera estadual, mais especificamente, os serviços públicos do estado 

do Rio de Janeiro. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Os procedimentos metodológicos esclarecem a classificação da pesquisa; o 

universo; a amostra; a coleta de dados; e o tratamento dos dados coletados. As 

pesquisas podem ser classificadas quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos 

e quanto à abordagem (Raupp e Beuren, 2006). 

A presente pesquisa, com base nos objetivos, é classificada como 

exploratória, porque, geralmente, este tipo de pesquisa “tem como propósito 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito” (GIL, 2010, p.27). 

Com base nos procedimentos é classificada como pesquisa bibliográfica, já 

que o referencial teórico foi elaborado com base em material já publicado, tais como: 

livros, dissertações e artigos acadêmicos (GIL, 2010). Também, nos procedimentos 

é classificada como levantamento, já que para Santos (2007, p.31) “levantar 

informação é perguntar diretamente, é perguntar a um grupo de interesse a respeito 

dos dados que se deseja obter”.  

Na abordagem do problema nesta pesquisa foi a quantitativa, que segundo 

Richardson (1999, p.70), “caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas 

modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de 

técnicas estatísticas”. 

A coleta dos dados foi feita através de um questionário, constante do 

Apêndice, com perguntas subjetivas e objetivas, elaborado na ferramenta 

Formulários, no programa Google Docs, sendo aplicado entre 29 a 31 de outubro de 

2014, pelo endereço eletrônico https://docs.google.com/a/id.uff.br/forms/d/1fn_ygLlS 

SaLzIrTGsewxFM4bJoIzVuZuR3Qk7y-OK8/viewform?c=0&w=1. 

A amostra da pesquisa é composta 32 (trinta e dois) respondentes, de alguns 

municípios do estado do Rio de Janeiro. Em um primeiro momento, o tratamento dos 

dados, foi feito de forma quantitativa. Em seguida, foram interpretados, para se 

atingir ao objetivo geral do presente trabalho. 

Cabe ressaltar que os resultados apurados, nesta pesquisa, não podem ser 

generalizados, pois a amostra não representa a população do estado do Rio de 

Janeiro em sua totalidade. 

 



16 

 

 

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 
O questionário aplicado continha, basicamente, duas partes. Sendo a primeira 

para identificar o município (visando descartar os residentes de outros estados) e a 

faixa etária, além do respondente se classificar como uma pessoa bem informada ou 

aquela que busca informação quando deseja. A segunda parte para analisar a 

satisfação dos serviços públicos do estado do Rio de Janeiro, de forma geral e em 

relação à segurança, educação e saúde. 

Todos os 32 respondentes residem em municípios do estado do Rio de 

Janeiro. A maior parte dos respondentes, composta por 39%, são moradores da 

cidade do Rio de janeiro. Em seguida, aparecem os residentes em Volta Redonda, 

com 30%.  Os demais respondentes estão distribuídos pelos municípios de Barra do 

Piraí, Barra mansa, Nova Iguaçu e Seropédica. Quanto à faixa etária, a maior parte 

da amostra está na faixa etária de 20 a 39 anos, com 76% das respostas. Na faixa 

de 40 a 59 anos, estão 18% dos respondentes.Do total de respondentes 10 são 

homens, sendo que 5 se classificaram como bem informados, enquanto outros 5 

buscam informação quando desejam. Das 22 mulheres, 9 se classificaram como 

bem informadas e 13 buscam informação quando desejam. 

  Para dar início às questões sobre a satisfação dos serviços públicos do 

estado do Rio de Janeiro, os respondentes informaram todos os serviços, no âmbito 

do estado, que ele associava à palavra eficiência. O resultado pode ser evidenciado 

no quadro 1, a seguir: 

Serviços Quantidade de Respostas

Nenhum 16

Educação 5

Detran 4

Correios 3

Saúde 3

Segurança 3

Servs. Federais 3

Água e Esgoto 2

Limpeza da cidade 2

Transporte 2

Outros 2

Bombeiros 1

Cobrança de Impostos 1

Infra-estrutura 1

Procon 1

Universidades 1  
                        Quadro 1 –Serviços Públicos Estaduais Considerados Eficientes 
                           Fonte: A pesquisa. 
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Ainda na análise do quadro 1, nota-se que para grande maioria dos 

respondentes, nenhum serviço público, no estado do Rio de janeiro, pode ser 

considerado eficiente. Em segundo lugar, em número de resposta, ficou a educação, 

mas foi o primeiro serviço público mais lembrado pelos respondentes. O DETRAN foi 

o segundo serviço, mais votado. Este serviço constar como o terceiro mais votado 

para eficiência, de certa forma, causa surpresa. Já que o Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro, em 2014, multou o órgão estadual e exigiu que cumprisse, ao menos, 

seis parâmetros mínimos de qualidade (CASEMIRO; GOULART, 2014).  

Nota-se, também, no quadro 1, que os respondentes classificaram 3 serviços 

federais como estaduais. A classificação Outros no quadro 1 é relativa às seguintes 

respostas: apoio e serviço de audição.  

Uma das questões indagava a opinião do respondente sobre o serviço 

prestado que lhe foi prestado, não especificando o serviço. Ou seja, a opinião como 

usuário de um serviço público do estado do RJ. O resultado mostrou que 8 

respondentes ficaram satisfeitos, 2 ficaram muito satisfeitos e, apenas, 1 totalmente 

satisfeito. Porém, 17 respondentes informaram que ficaram insatisfeitos. 

Adicionando a este resultado, as respostas dos muito insatisfeitos, obtem-se 66% 

dos respondentes insatisfeitos com o serviço público que lhes foi prestado, conforme 

Gráfico 1, a seguir: 
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       Gráfico 1 – Grau de Satisfação dos Ususários dos Serviços Públicos Estaduais 

               Fonte: A pesquisa. 

Esse resultado é preocupante. Apesar da amostra não representar a 

totalidade da população usuária, dos serviços públicos do estado do RJ, demonstra 
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que uma amostra aleatória, tem a maioria indicando, que o princípio da eficiência 

não está sendo cumprido pelo governo do estado. 

Após a pergunta abrangente sobre a opinião dos usuários do serviço público, 

partiu-se para as questões específicas, ou seja, as perguntas abordaram os serviços 

públicos: segurança, educação e saúde.  

Nas perguntas específicas sobre segurança foi questionada a opinião dos 

respondentes, quanto à eficiência do serviço das Polícias Civil e Militar. Quanto à 

Polícia Civil o resultado, praticamente, foi uniforme. Ou seja, o mesmo número de 

respondentes opinou como bom, regular e ruim, conforme pode ser observado no 

gráfico 2, adiante. Desta forma, a análise do gráfico é inconclusiva, pois pode dar 

margem a duas interpretações, pelo menos.  
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                Gráfico 2 – Grau de Satisfação dos Serviços da Polícia Civil 
                Fonte: A pesquisa. 

 

Foi feita uma correlação das respostas com os municípios dos participantes. 

O resultado mostrou que dos 13 participantes da capital do estado, 5 classificaram o 

serviço como bom; 4 como regular, 3 como ruim e 1 respondente não soube opinar. 

Dos 9 participantes, da amostra, do município de Volta Redonda, 2 classificaram 

como bom, 5 como regular e 2 como ruim. Já os demais participantes, 3 

classificaram como bom, 1 como regular e 3 classificaram como péssimo o serviço 

prestado pela Polícia Civil no estado do RJ. Não foi possível fazer a correlação com 

bairros dos municípios da amostra.  

Porém, na opinião dos respondentes, quanto à eficiência do serviço da Polícia 

Militar, nota-se no gráfico 3, adiante, que a maioria da amostra da pesquisa 

considera o serviço prestado como Regular.  
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            Gráfico 3 – Grau de Satisfação dos Serviços da Polícia Militar 
            Fonte: A pesquisa. 

 

Ainda analisando o gráfico 3 em comparação com o gráfico 2, nota-se que 

não houve distribuição das respostas. Porém, se for considerado que todos 

souberam opinar, já que a opção não sei, não foi escolhida; também não 

classificaram o serviço como ótimo; apenas 3 respondentes consideram bom o 

serviço prestado, obtem-se 50% da amostra satisfeita com o serviço. Contudo, a 

outra metade, está insatisfeita com o serviço, pois o consideraram ruim ou péssimo.  

Foi feita, também, uma correlação das respostas com os municípios e o 

resultado mostrou que dos 13 participantes da capital do estado, 7 classificaram o 

serviço como regular, 4 como ruim e 2 respondentes classificaram como péssimo. O 

segundo município, com mais participantes na amostra, foi Volta Redonda com 9. 

Destes respondentes, 3 classificaram como bom, 3 como regular, 1 como ruim e 2 

como péssimo. Quanto aos demais participantes, 3 classificaram como regular, 3 

ruim e 4 classificaram como péssimo o serviço prestado pela Polícia Militar no 

estado do RJ. Também, não foi possível fazer a correlação com bairros dos 

municípios da amostra.  

Prosseguindo na análise das respostas referentes ao serviço de educação, os 

respondentes foram indagados sobre os colégios estaduais e sobre as 

universidades estaduais. No entanto, não foi possível identificar a relação do 

respondente com o colégio e a universidade estadual, ou seja, não foram 

identificados os participantes que estudaram em colégios ou universidades do 

estado do RJ.   

Quanto a opinião sobre os colégios estaduais, o resultado mostrou que a 

maioria considera regular o serviço prestado, conforme gráfico 4, adiante.  
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               Gráfico 4 – Grau de Satisfação sobre os Colégios Estaduais 
               Fonte: A pesquisa. 

 
Contudo, 12 participantes classificaram como ruim e péssimo e 3 não 

souberam classificar a educação dos colégios estaduais.  

Para as universidades estaduais, no gráfico 5, adiante, nota-se que nenhum 

dos participantes classificou como ruim ou péssimo. Foi a questão com mais 

classificação do serviço como ótimo e, também, com mais pessoas que não 

souberam opinar. Nota-se, que a maioria classificou o serviço como bom. 
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               Gráfico 5 – Grau de Satisfação sobre as Universidades Estaduais 
               Fonte: A pesquisa. 
 

Cabe esclarecer que não foi possível identificar se os respondentes são 

alunos de universidades estaduais, pressume-se que sejam, já que o endereço 

eletrônico do questionário foi divulgado na plataforma Cederj.  
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Quanto à opinião sobre os hospitais estaduais, o gráfico 6, visualmente, o 

inverso do resultado para as universidades estaduais. Ou seja, a maioria classifica o 

serviço nos hospitais estaduais como ruim. Ao se acrescentar o resultado da 

classificação péssimo, chega-se a 59% dos participantes insatisfeitos. 
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               Gráfico 6 – Grau de Satisfação sobre os Hospitais Estaduais 
               Fonte: A pesquisa. 

Ainda analisando o gráfico 6, presume-se que os participantes que não 

souberam opinar, nunca utilizaram os hospitais estaduais. Comparando as respostas 

com as cidades em que residem, obteve-se o seguinte resultado: dos 13 residentes 

da cidade do Rio de Janeiro, a maioria (5 repostas) considerou os hospitais 

estaduais ruins; 4 respondentes consideraram péssimo; 2 consideraram regular e 2 

não souberam opinar. Dos 9 residentes em Volta Redonda, 4 opinaram como 

regular; 2 consideraram ruim e 2 não souberam opinar. Os 10 restantes são de 

várias cidades e as respostas ficaram distribuídas da seguinte forma: 3 para 

péssimo; 3 para ruim; 2 para regular e 2 não souberam opinar. 

A penúltima pergunta tratava sobre as melhorias que o respondente faria no 

serviço público do estado. Como foi uma questão subjetiva, para a análise optou-se 

por identificar as palavras-chave relacionadas ao objetivo da pesquisa, ou seja, 

educação; saúde; segurança. Sendo assim, foram consideradas as respostas que 

continham palavras relacionadas à educação; saúde e segurança, tais como 

professores e ensino; hospitais e médicos; polícia e policiamento, respectivamente. 

O resultado mostrou que 44% das respostas indicaram que precisa haver a melhoria 

na saúde. Em seguida com 38% das respostas para a melhoria dever acontecer na 
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educação. Com 16% das respostas aparece a segurança pública. As respostas 

foram transcritas e podem ser observadas no quadro 2, a seguir: 

Hospitais, mais campus de universidades com maiores ofertas de cursos e, principalmente, as 

escolas. Os alunos sofrem com falta de professores e a não permanência deles. Acredito que a 

infraestrutura das escolas estaduais estão satisfatórias, mas muito se deve investir nos 

profissionais.

Organização, controle...

Saúde, Educação e Policiamento

tudo !

O atendimento ao público e a qualidade dos serviços. 

Melhor salário aos professores, assim propiciando seleção de melhores profissionais.

Mais leitos e profissionais de saúde para atendimento nos hospitais.

A segurança, os hospitais, cultura e o atendimento ao menor e sua familia, mudando e claro a lei 

que deixa o menor inflator solto.

O atendimento

A segurança pública, O atendimento nos hospitais estaduais, MAIOR ATENÇÃO PARA BAIXADA 

FLUMINENSE.

Melhoraria tudo, as pessoas merecem no mínimo respeito

Tudo

Melhorar primeiramente a estrutura de ensino dos colégios, incluindo em todos, o quanto antes, 

aprendizado de inglês intensivo e inclusão de disciplinas voltadas para a evolução profissional do 

aluno no futuro.

Melhorar atendimentos nos hospitais com investimentos em equipamentos de exames e amplo 

aumento de profissionais mais necessitados pela população, para que a espera diminua 

consideravelmente.

Segurança Pública

CREDIBILIDADE!

Concerteza como já disse anteriormente saúde e educação principalmente a segurança.

Primeiramente e principalmente a educação.

Atendimento; equipamentos, professores e salários.

Atendimento nos hospitais e escolas estaduais.

depende dos setores, ex. nos transportes teriam que fazer uma reengenharia, com composições 

novas e com conforto para os passageiros, nos do Detran, acabar com a burocracia, nas polícias um 

treinamento mais especifico e serviços psicológicos para diminuir a corrupção, nos hospitais, 

mudar toda a estrutura e valorizar mais os médicos e enfermeiros.

Os hospitais e educação!

A rede de saúde e de ensino

Eu acredito que os órgãos possuem uma ótima estrutura para que possam ser executados da 

melhor forma. Mas só funcionarão como realmente deve ser quando o interesse público for maior 

que os interesses políticos.

O comprometimento dos servidres em querer resolver os problemas da população.

deveria fazer uma auditoria a fim de se apurar as irregularidades.  incluiria metas e controles para 

os servidores seguirem e por fim acabaria com as estabilidades

Melhora no atendimento, diminuição nas filas de esperas, serviço de qualidade, valorização dos 

profissionais, aumento na capacidade de atendimento.

Educação, com o investimento na formação escolar.

Saúde

Saúde, transporte, coleta seletiva

SEM DUVIDA, REDUÇÃO DA BUROCRACIA QUE É DEMASIADA EM NOSSO ESTADO.

Atendimeto mais eficiente e eficaz, mais vagas e melhorias nas escolas e menos corrupção.

Atendimento Hospitalar.

Não sei  

Quadro 2 – Respostas sobre a melhoraria no serviço público 
Fonte: A pesquisa. 
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Encerrando o questionário, a última pergunta buscou indagar sobre um 

assunto que o respondente considera importante e não tenha sido perguntado. 

Desta forma, abrindo um espaço para que fossem feitas críticas ou complementos 

ao questionário, bem como sugestões para futuras pesquisas. As respostas foram 

transcritas e podem ser observadas no quadro 3, a seguir: 

Acredito que deveriam perguntar sobre a oferta de cultura a todos. Os colégios estaduais 

disponibilizam ingressos de cinema (filmes nacionais) para os alunos, mas não é algo 

muito divulgado. E falta investimento em música, literatura, teatro, dança...

Sistema

Os motivos que nos deixam descontentes com os serviços públicos prestados. Os 

funcionários públicos por muitas vezes não nos atendem com boa vontade, nem com 

simpatia. 

MUDANÇAS A SEREM APONTADAS, 

Nada a declarar

N

Estrutura familiar, Leis, e menor infrator.

O tempo de atendimento

A CEDAE, aonde as tarifas estão cara e o serviço de distribuição ainda tem melhorar muito. 

Ainda tem municipios que sofre com o problema da falta de àgua na baixada.

Acredito que a pesquisa foi bem formulada

No momento não me lembro de nada.

Sobre serviços de creches integrais. A ampliação desse serviço no Estado seria essencial, 

pois creches particulares cobram valores altos, onde os pais acabam obrigados a pagar, 

mas isso prejudica o orçamento da família.

Serviços para micro e pequenas empresas...considero muito bons.

Nada!

Segurança pública podia dar mas importância para o assunto nos bairros menos 

favorecidos  pois para minha concepção o rio de janeiro só esta cendo olhado en torno da 

zona sul .

Nada que me venha a mente agora.

Saneamento básico

Classifique os serviços dos transportes (metrô e Trem).

obras de melhorias na cidade sem atrapalhar o transito de pessoas e veículos.

O que se acha da Justiça no nosso país, isso é importante!

o que podemos fazer para tentar mudar essa situação?

Idem a questão anterior.

Os serviços de saneamento básico.

.

Precisa avaliar também as escolas infantis

Infra estrutura e engenharia rodoviária

Nada adicional

Tem conhecimento das agendas da prefeitura? Saúde, educação, etc

.

Nada a declarar.

Desconheço.

Não sei  
Quadro 3– Respostas sobre assuntos não abordados pelo questionário 
Fonte: A pesquisa. 
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Ainda analisando o quadro 3, percebe-se que há respostas como: não sei; 

desconheço; nada a declarar, ou o que podemos fazer para tentar mudar essa 

situação? Parece que os respondentes desconhecem os seus direitos e, também, os 

seus deveres, pois é seu direito ter acesso a um serviço público eficiente, mas é, 

também, seu dever exercer o controle da qualidade deste serviço. Estas respostas 

comprovam a afirmação de Menezes (2005) sobre o alheamento social diante das 

questões políticas. 

Os resultados da presente pesquisa, não podem ser generalizados, pois a 

amostra não representa o universo da pesquisa, ou seja, não representa a 

população do estado do Rio de janeiro. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Constituição Federal de 1988, assegura os direitos fundamentais, no seu 

art. 6º estabelece os direitos fundamentais, tais como: à educação, a saúde e à 

segurança. Já no seu artigo 37 impõe os princípios constitucionais que a 

Administração Pública está subordinada. 

Dentre esses, está o princípio da eficiência que visa alcançar os melhores 

resultados na prestação do serviço público. Nexte contexto, o objetivo deste trabalho 

foi identificar o nível de satisfação dos cidadãos dos serviços públicos do estado do 

Rio de Janeiro, aos direitos fundamentais relativos à segurança, educação e saúde. 

O resultado da pesquisa mostrou que os cidadãos estão insatisfação com os 

serviços públicos. Algumas respostas indicavam um grande descontentamento. 

Também foi observado que os respondentes desconhecem os seus direitos e, 

também, os seus deveres, pois é seu direito ter acesso a um serviço público 

eficiente, mas é, também, seu dever exercer o controle da qualidade deste serviço.  

Os resultados da presente pesquisa, não podem ser generalizados, pois a 

amostra não representa o universo da pesquisa, ou seja, não representa a 

população do estado do Rio de janeiro. Porém, não deixa de ser preocupante, pois 

se por um lado há pouca participação da sociedade, para responder pesquisas, por 

outro identifica-se uma apatia em relação aos direitos do cidadão e à participação 

popular.  

Para trabalhos futuros sugere-se que a amostra seja ampliada, que sejam 

incluídas questões que possam instigar, ainda mais, os respondentes para uma 

efetiva participação da sociedade, em busca de uma melhoria no serviço público e, 

também, no fortalecimento da democracia.  
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APÊNDICE - Questionário aplicado 

 
Obrigado por aceitar preencher este questionário. 

 
Este questionário é parte de um Trabalho de Conclusão de Curso em 

Administração Pública, da Universidade Federal Fluminense e, tem o objetivo de 
identificar o nível de percepção de eficiência na Administração Pública, na esfera 
estadual. Importante! As informações coletadas nesta pesquisa serão tratadas 
confidencialmente, sendo utilizadas somente para fins estatísticos. 

 
1. Em que cidade e estado você reside? 

_____________________________________ 
 
2. Trabalha ou estuda em cidade diferente de onde mora?   
(     )  Sim                   (     )  Não 
 
3. Qual é a sua idade? 
(     )  0 a 19 anos  
(     )  20 a 39 anos  
(     )  40 a 59 anos  
(     )  60 anos ou mais 
 
4. Quando se fala em eficiência, quais serviços públicos estaduais que você 

lembra? 
___________________________________________________________________ 
 
5. Você se considera? 
(     ) Um homem bem informado 
(     ) Um homem que busca informação quando deseja 
(     ) Uma mulher bem informada 
(     ) Uma mulher que busca informação quando deseja 
 
6. Já precisou de algum serviço público do governo do estado? 
 
   (     )  Sim                   (     )  Não 
 
7. Caso tenha respondido sim na pergunta anterior, qual sua opinião sobre o serviço 
prestado? 
 
(  ) Muito Insatisfeito   (  ) Insatisfeito (  ) Satisfeito (  ) Muito Satisfeito (  ) Totalmente 
Satisfeito 
 
8. Classifique os serviços públicos abaixo, sendo: 

Serviço Público Classificação 

Correios 
 

(   ) ótimo (   ) Bom (   ) Regular (  ) Ruim ( ) Péssimo (  ) Não sei 
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Secretaria Estadual 
de Fazenda 
 

(   ) ótimo (   ) Bom (   ) Regular (  ) Ruim ( ) Péssimo (  ) Não sei 

Polícia Civil 
 

(   ) ótimo (   ) Bom (   ) Regular (  ) Ruim ( ) Péssimo (  ) Não sei 

DETRAN 
 

(   ) ótimo (   ) Bom (   ) Regular (  ) Ruim ( ) Péssimo (  ) Não sei 

Colégios Estaduais 
 

(   ) ótimo (   ) Bom (   ) Regular (  ) Ruim ( ) Péssimo (  ) Não sei 

 (   ) ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim (  ) Péssimo 

Universidades 
Estaduais 
 

(   ) ótimo (   ) Bom (   ) Regular (  ) Ruim ( ) Péssimo (  ) Não sei 

Polícia Militar 
 

(   ) ótimo (   ) Bom (   ) Regular (  ) Ruim ( ) Péssimo (  ) Não sei 

Bombeiros (   ) ótimo (   ) Bom (   ) Regular (  ) Ruim ( ) Péssimo (  ) Não sei 

Hospitais Estaduais (   ) ótimo (   ) Bom (   ) Regular (  ) Ruim ( ) Péssimo (  ) Não sei 

 
9.O que você melhoraria no serviço público do seu estado? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
10. Escreva o que você considera importante e não tenha sido perguntado. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
Agradecemos sua colaboração! 

 

 

 

 

 

 

 

 




