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RESUMO

Este trabalho tem como escopo investigar a representação social do servidor público no Brasil

e identificar os reflexos dessa representação na percepção dos servidores públicos lotados em

uma universidade federal do sul fluminense. Simultaneamente, realizou-se o mesmo tipo de

investigação com seus usuários diretos, no caso discentes vinculados ao curso de

administração. Para tanto, realizou-se entrevistas semi-estruturadas com nove técnicos

administrativos - 7 mulheres e 2 homens - concursados e lotados no pólo universitário. Todos

o entrevistados têm menos de cinco anos de casa e foram selecionados de modo aleatório.

Paralelamente, foram aplicados 82 questionários do tipo Likert junto à discentes do curso de

administração. Esse quantitativo foi baseado em uma amostragem aleatória simples. Os

dados coletados nas entrevistas foram analisados sob a ótica da análise do discurso enquanto

os dados coletados por meio dos questionários receberam tratamento estatístico. Os resultados

indicam que os servidores entrevistados compartilham percepções semelhantes entre si. Tais

percepções são descritas no referencial bibliográfico desse estudo e são apontadas como

representações sociais. Contudo, os entrevistados não se incluem na categoria de servidores

típicos. Ao contrário desses últimos, consideram-se atuantes, comprometidos, eficientes, ou

seja, representam a exceção à regra. Quanto aos usuários, obteve-se resultados que sugerem

que esse grupo ainda mantém vivo o mito do servidor público padrão: desmotivado,

ineficiente, mal-educado, descomprometido. Contudo, os dados indicam que essa percepção

está sendo timidamente alterada, principalmente em se tratando dos servidores da

universidade em questão. Portanto, pode-se concluir que as representações sociais

descortinadas ao longo dessa pesquisa são condizentes com as suposições que nortearam esse

estudo e estão presentes no discurso dos sujeitos da pesquisa. Tanto os servidores

ntrevistados quanto os discentes abordados têm uma percepção negativa do servidor público

rasileiro respaldada por uma herança histórica. Contudo, pode-se sinalizar para uma

udança de percepção em ambos os grupos pesquisados.

alavras-chaves: Percepção - Representação social- Servidor Público



•
VI

ABSTRACT

This work has as scope to investigate the social representation of public servants in Brazil and

identify the effects of that representation in the perception of public servants in a crowded

Southem Federal Fluminense University. Simultaneously, there was the same kind of research

with its users direct, where students linked to the course of administration. To this end, we

carried out semi-structured interviews with nine administrative staff - seven women and two

men - in crowded public employees and university center. AlI the respondents have less than

five years of house and were selected at random. In parallel, we applied 82 questionnaires

Likert next to students from the administration. This number was based on a simple random

sampling. The data collected in the interviews were analyzed from the perspective of

discourse analysis as the data collected through the questionnaires were statistically analyzed.

The results indicate that the servers interviewees share similar perceptions among themselves.

Such perceptions are described in this study and bibliographical references are cited as social

representations. However, respondents are not included in the category of typical servers.

Unlike the latter, are considered active, committed, efficient, ie, represent the exception to the

rule. As users, we obtained results suggesting that this group still keeps alive the myth of

public server default: unmotivated, inefficient, rude, uncompromising. However, the data

indicate that this perception is being tentatively changed, especially in the case of employees

of the university in questione Therefore, we can conclude that social representations unfold

along this research are consistent with the assumptions that guided this study and are present

in the discourse of research subjects. Both servers interviewed regarding the students have

tackled a negative perception of the Brazilian civil servant backed by a historical legacy.

However, it is possible to signal a change in perception in both groups surveyed.

Keywords: Perception - Social representation - Public Servant
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I. INTRODUÇÃO

Para muitas pessoas, os serviços públicos estão associados à imagem de funcionários

pouco inclinados a trabalhar e preocupados principalmente por suas vantagens e seus

privilégios. Essa idéia surge já com a vinda da Corte Real para o Brasil. Quando a Corte

portuguesa exilada chega a território brasileiro, em 1808, veio com um número extraordinário

de funcionários públicos. Assim, data-se já dessa época as inúmeras críticas.

Segundo Paulista (2004), no caso específico da Administração Pública Federal, deve

ser considerado que para alcançar padrões de excelência na prestação de serviços públicos,

mostra-se absolutamente necessário assegurar, por parte do agente público prestador desses

serviços, ânimo permanentemente dirigido para essa finalidade como condição imprescindível

ao adequado atendimento às demandas da sociedade.

No que nos diz respeito a questão da percepção no trabalho no setor público, a

bibliografia sinaliza que está ligada estreitamente a duas coisas: de um lado às transformações

que esse setor evidentemente conheceu nos vinte últimos anos, e do outro ao esquecimento de

certas especificidades desse tipo de atividades, consequentemente a formação de um mito que

cerca o setor público e cria diversas representações.

Conforme salienta Chanlat (2002), a crise do Estado-Previdência, o desmoronamento

das experiências socialistas, a hegemonia da empresa privada - como modelo organizacional

eficiente e como modelo de mercado - como mecanismo de regulação das trocas, têm

influenciado profundamente não só a visão da ação pública, mas também as políticas, os

programas, as estruturas e a cultura das organizações estatais.

Apesar de a Constituição Federal dispor sobre a avaliação de desempenho, de acordo

com o que assinala Barbosa (1996), os critérios utilizados na avaliação dos funcionários

públicos e na concessão das promoções são sempre criticados e vistos como fundamentados

em interesses políticos, nepóticos e fisiológicos, que excluem qualquer mensuração de

desempenho, eficiência e produtividade.

No intuito de investigar a realidade dos servidores públicos brasileiros e sua relação

com a construção das representações sociais que envolvem a categoria, o presente trabalho

buscou relacionar tais representações com a percepção desses servidores sobre o trabalho

realizado e descrever quais seriam as influências de um histórico negativo na vivência dessa

categoria profissional. Afinal, segundo 10delet (1997), sempre há necessidade de estarmos

informados sobre o mundo à nossa volta. Além de nos ajustarmos a ele, precisamos saber
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como nos comportar, dominá-lo física ou intelectualmente, identificar e resolver os problemas

que se apresentam: é por isso que criamos representações.

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: um breve histórico do

surgimento dos cargos públicos no Brasil, a partir da chegada da família real. O conceito de

clientelismo associado à forma como os cargos eram preenchidos. Em uma viagem de

décadas chega-se a Era Vargas, onde ainda se encontrava diversos problemas na ordem de

preenchimento de cargos públicos. Chega-se, então, aos tempos atuais e nos deparamos com a

discussão sobre meritocracia, criação do concurso público e toda uma tentativa de reverter a

imagem pública negativa relacionada aos servidores brasileiros.

Diante do histórico apresentado, coube a essa pesquisa identificar e analisar quais

seriam as representações sociais e seus reflexos na percepção e no comportamento dos

servidores públicos lotados em um pólo universitário no sul fluminense.
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11. REFERENCIAL TEORICO

1. Histórico

1.1. O início dos servidores públicos no Brasil

Quando os cargos públicos surgiram no Brasil, eram dados a partir de nomeação,

marcados por interesses e alta rotatividade. Uma constelação de cargos, já unia a

administração pública e a casa real, afirma Faoro (2001), realizando as tarefas públicas, com

as nomeações e delegações de autoridade. No agente público - o agente com investidura e

regimento e o agente por delegação - pulsava a centralização, só era capaz de mobilizar

recursos e executar a política comercial. O funcionário era o outro eu do rei, outro eu muitas

vezes extraviado da fonte de seu.poder (Faoro, 2001).
,
A luz do absolutismo causava ao mando um caráter arbitrário, seja na área dos

funcionários de carreira, oriundos da corte, não raro filhos de suas intrigas, ou nos delegados

locais, investidos de funções públicas, num momento em que o súdito deveria, como

obrigação primeira, obedecer às ordens e incumbências do rei. Na época, o sistema era o de

manda quem pode e obedece quem tem juízo, aberto o acesso ao apelo retificador do rei

somente aos poderosos (Faoro, 2001). O funcionário era a sombra do rei, e o rei tudo podia: o

Estado pré-liberal não admitia a fortaleza dos direitos individuais, armados contra o

despotismo e o arbítrio. Nesse contexto, o funcionário recebia retribuição monetária, o agente

desfrutava de vantagens indiretas, com títulos e patentes, que compensavam a gratuidade

formal. Os ordenados dos funcionários pouco cresciam no curso dos anos numa despesa

global fixa, apesar do número crescente de pessoal, com o aumento dos juros nas despesas

públicas, o que sugeria a expansão da nobreza e do comércio, controlada a burocracia numa

rede de governo, que girava em tomo do rei e de sua aristocracia. Essa degradação dos

vencimentos explicava as inúmeras denúncias de corrupção, aliada à violência, que servia

para amedrontar os súditos, sobretudo se as distâncias e o tempo os desfavorecem da

vigilância superior (Faoro, 2001).

O cargo público, em sentido amplo, transformava o titular em portador de autoridade.

Conferia-lhe a marca de nobreza, por um fenômeno de interpenetração inversa de valores.

Como o emprego público era, ainda no século XVI, atributo do nobre de sangue ou do

cortesão criado nas dobras do manto real, o exercício do cargo infunde o acatamento
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aristocrático aos súditos. Para a investidura em muitas funções públicas era condição essencial

que o candidato fosse "homem fidalgo, de limpo sangue" (Ordenações Filipinas, L. I, tít. I),

ou de "boa linhagem" (idem, tít. 11).

A via que atraia todas as classes e as mergulha no estamento era o cargo público,

instrumento de conflito e controle das conquistas por parte do soberano. Dessa realidade se

projeta, de forma natural, o poder, institucionalizado num tipo de domínio: o

patrimonialismo1
, cuja legitimidade assenta no tradicionalismo - "assim é, porque sempre

foi" (Faoro, 2001).

1.2. O clientelismo no serviço público

Segundo Graham (1997), na época da colônia, os primeiros donatários receberam do

rei a autorização expressa de nomear pessoas a cargos dentro do seu domínio. Quando a Corte

portuguesa exilada chegou ao Brasil, em 1808, veio com um número extraordinário de

funcionários públicos. Então, providenciou emprego para todos que acompanhavam a corte,

até os artesãos portugueses, criando fábricas "reais", isto é, empresas manufatureiras

financiadas com dinheiro público. Em 1808, um governador admite que a melhor burocracia

era aquela na qual os empregados estavam "sujeitos a serem expulsos logo que deixassem de

cumprir suas obrigações". Nessa época, muitos brasileiros se referiam aos portugueses como

se fossem "proprietários" de um cargo público. Quando um português assumia um cargo,

dizia-se que "tomou posse" dele, locução usada até hoje.

A Revolta de 1831, que fez Dom Pedro 1 abdicar do trono, deu se pelo enorme número

de portugueses que ainda ocupavam cargos de emprego público (Graham, 1997). O Ato

Adicional de 1834, ao reformar a Constituição, visou ,entre outras coisas, ampliar o poder das

autoridades provinciais de exercer o clientelismo. Com isso, o número de funcionários

públicos veio crescendo durante todo o século, pois em vez de encarar o clientelismo como

um obstáculo a um governo eficaz, os contemporâneos entendiam que expandir tais

oportunidades constituía a própria razão de ser do Estado.

Segundo Graham (1997), quem exercesse autoridade literalmente tinha sua posse e

podia legitimamente concedê-la a outra pessoa. O cargo público tomava-se por tanto um

recurso a lançar mão, como outro qualquer o qual podia "pertencer" a alguém, ser

"concedido" ou retirado. Ser capaz de distribuir colocações fazia automaticamente de alguém

1 Patrimonialismo está diretamente ligado "a característica de um Estado que não possui distinções entre os
limites do público e os limites do privado" (Faoro, 1958)
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um protetor, e facilitava enormemente o trabalho de formar um grupo de seguidores e a

possibilidade de exigir lealdade e reverência dos protegidos. O poder de nomear acompanhava

o de demitir, afirma Graham. O ocupante de um cargo com autoridade legal para propor a

nomeação de alguém mais tarde também poderia afastar essa pessoa.

Um homem que entrara no Gabinete da época, intitulou um capítulo, num livro de

1876, de "Empregomania". Essa moléstia - endêmica no Brasil - é um dos seus grandes

males, afirma Graham. Assim, o padrinho que tinha raízes locais agia sobre o sistema

nacional do clientelismo tanto quanto o sistema nacional agia sobre ele. Não é surpreendente,

portanto, descobrir que um membro do Gabinete mantinha listas detalhadas das pessoas de

influência local em cada distrito eleitoral, pois ele dependia tanto delas quanto elas dele.

Graham (1997) narra que, historiadores comentam entre si que os documentos de

proeminentes líderes políticos brasileiros do passado muitas vezes não passam de gavetas

cheias de pedidos, isto é, cartas pedindo emprego e outros favores. Um contemporâneo

reclamou que "neste triste país o preceito inglês 'o homem certo no lugar certo' é inteiramente

desconhecido". Pelo menos se referido ao lugar certo. Um clientelismo eficiente

freqüentemente exigia o aumento do número de postos governamentais. Em alguns casos, o

próprio candidato propunha que se instituísse uma nova posição. Sendo assim muitos cargos

se criavam sem necessidade alguma.

O sistema clientelista baseava-se fundamentalmente na unidade básica da sociedade: a

família. Os clientelistas defendiam os interesses de suas famílias procurando cargos públicos

para os parentes, sendo assim o nepotismo não constituía uma prática vergonhosa. Na maioria

das vezes, a palavra amigo significava protetor ou cliente, pois logo após a família, vinha o

"amigo". O protetor era o amigo do cliente ou vice e versa. Segundo um dito popular da época

"quem de todos é amigo ou é muito pobre ou é muito rico" (Graham, 1997).

1.3. Da Era Vargas até os tempos atuais

De Dom João a Getúlio Vargas, numa viagem de décadas, uma estrutura político-

social resistiu a todas as transformações fundamentais, aos desafios mais profundos, à

travessia do oceano largo. Ao passo que pouca coisa mudou nesse enorme espaço de tempo,

em relação ao clientelismo, apenas uma nova roupagem se deu a esse termo.

Em 1930, surge a tentativa de criação de um serviço público meritocrático, levada a

cabo pelo DASP (Departamento Administrativo dos Serviços Públicos) na primeira era

Vargas. Anteriormente, alguns corpos já eram organizados com base em recrutamento por
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concurso público e em carreiras estruturadas - os militares, a diplomacia e o Banco do Brasil

(Martins, 1993). No entanto, a generalização das propostas weberianas 2 como modelo de

organização do serviço civil federal deu-se a partir do final da década de 30:

"A partir daí, entrou-se numa fase de expansão da burocracia,

quando o clientelismo começou a ser atacado na prática, através

de propostas que tinham no 'universalismo de procedimentos' a

sua base conceitual. Mas as dificuldades foram muitas."

(Portugal Gouvêa, 1994:99).

Segundo Martins (1993), a herança colonial da organização e funcionamento do

Estado no Brasil discorreu sobre a cultura política patrimonialista, marcada por décadas a

partir do: "o patrimonialismo, o clientelismo, a burocracia extensiva e a intervenção do Estado

na economia estão inscritas na tradição brasileira como características persistentes da herança

colonial" Martins (1993: 15).

O governo Kubitschek manteve o padrão, adicionando ainda mais uma camada à

administração pública, com a mudança da capital federal para Brasília: incentivos em

moradia, benefícios adicionais e salários compensatórios, que ainda assim atraíram apenas

parte da burocracia para a nova capital (Pacheco, 2000). Com a ditadura militar, foram

reforçados a tecnocracia e os corpos técnicos da área econômica, ao mesmo tempo em que

foram flexibilizadas as regras para a administração indireta (decreto-lei 200, de 1967).

Segundo Pacheco, na década de 80 adicionam-se a crise fiscal do Estado e certo retomo do

populismo que acompanhou a redemocratização. Na segunda metade dos anos 80, com a

transição democrática, assistiu-se a um retomo do clientelismo - tanto nas políticas públicas

como nas formas de recrutamento e ingresso no serviço público. Não há estudos empíricos

que demonstrem as práticas e critérios utilizados para o provimento dos cargos de direção; a

literatura é genérica e faz deduções a partir de análises sobre o federalismo e o jogo partidário.

Este contexto marcou as propostas da Constituição de 1988, em muitos campos

considerada uma "constituição cidadã" (pelos avanços nos direitos sociais), mas que no

capítulo referente à administração pública representou um retomo das regras rígidas e a

2 O pensamento democrático weberiano em relação às formas de participação democrática ampliada estaria
assentado no pressuposto da irracionalidade das massas e da complexidade burocrática do Estado contemporâneo
(AVRITZER, 1996; BREUER, 1998). Assimilado a versão que lhe dá Joseph Schumpeter, a teoria da
democracia em Weber seria ainda eminentemente descritiva e reduziria a democracia a um método de
competição de elites (HELD, 1987).
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extensão dos princípios burocráticos a todas as organizações públicas federais - tanto da

administração direta como indireta (Pacheco, 2000).

Uma das expressões da visão predominante na segunda metade dos anos 80 foi a

criação da ENAP (Escola Nacional de Administração Pública), inspirada nos modelos francês

e canadense. Visava-se constituir uma elite do serviço público federal à qual deveriam ser

reservados os cargos de direção e assessoramento superior (Pacheco, 2000). Após dez anos de

crise fiscal, segue-se o governo Collor, marcado pela corrupção, desorganização e

desmantelamento da máquina pública.

No Brasil, as propostas de reforma gerencial somente entraram na agenda a partir de

1995, no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, tendo sido

sistematizadas no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (Brasil, 1995), elaborado

sob a liderança de Luiz Carlos Bresser Pereira, Ministro da Administração Federal e Reforma

do Estado no período 1995-1998.

Em 1995, inicia-se uma reforma gerencial. Dos mais altos cargos de direção (os que

respondem diretamente aos ministros), 46,5% são hoje ocupados por funcionários públicos de

carreira e 14,5% por aposentados; no primeiro nível gerencial, essa porcentagem chega a

74,4% de funcionários e 5,3% de aposentados do setor público. Esses dados implicam uma

nova visão da profissionalização do setor público, que necessariamente tem que abranger

funcionários e dirigentes, apontando as competências específicas requeridas para cada

segmento (Silva, 2002). A literatura brasileira é marcada pelo estilo weberiano de

administração pública. Em nenhum momento discute-se a questão das competências

específicas de direção.

Segundo Pacheco (2000), são imprecisos os dados sobre a quantidade dos cargos de

livre nomeação e sua evolução. Como não há reservas de cargos de direção para integrantes

de carreiras, ou concursos para cargos de direção, conclui-se que seu preenchimento se dá

sempre, ao longo da história, por práticas que respondem a interesses partidários, clientelistas

ou nepotistas. Daí se conclui, também, que os dirigentes públicos foram e são, em sua

maioria, incompetentes e apadrinhados políticos (Pacheco, 2000). A ocupação dos cargos em

comissão por servidores requisitados junto a outros órgãos da administração é vista como

expressão de desigualdades entre as diversas carreiras e predominância do poder de carreiras

mais fortes do serviço público. Contudo, Moore (1995) chama atenção para o fato de que os

dirigentes públicos têm o ethos da racionalidade econômica: movem-se pelo princípio de criar

o máximo de valor público a partir dos insumos pelos quais são responsáveis.
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Segundo Barbosa (1996), no Brasil, o concurso é um elemento paradigmático na

legitimação de meritocracia. Na realidade, existe no plano das representações na nossa

sociedade uma superposição entre instrumentos democráticos, como é o caso do concurso, e

sistemas meritocráticos. São poucos os estudos que sistematizam dados sobre os critérios de

nomeação dos dirigentes públicos. A literatura baseia-se em estudos de casos, que podem não

ser representativos do conjunto da máquina federal, mas sua existência obriga a relativizar as

afirmações genéricas que prevalecem na literatura.

A literatura mais recente aponta que os dois grupos tradicionais de atores na

perspectiva weberiana - os políticos e os burocratas - têm lógicas próprias, ambas expansivas,

portanto incompatíveis com o cenário de crise do Estado: os políticos, guiados pelo mercado

eleitoral, buscam maximizar as respostas às demandas sociais crescentes; os especialistas ou

profissionais da burocracia, além de tenderem a maximizar as respostas às demandas sociais,

buscam ainda aumentar seu peso e protagonismo no sistema (Richards, 1994; Longo, 2002).

Os dados disponíveis não possibilitam fazer um balanço das competências dos atuais

dirigentes públicos federais; apenas há dados sistematizados sobre quantitativo, tipo de

vínculo com setor público (servidor federal ou requisitado, aposentado ou sem vínculo), idade

média, sexo, remuneração e escolaridade. Os dados sobre os cargos de livre nomeação são
. .parcIaIs.

A questão a ser enfrentada não é apenas a de evitar um grau de interferência indevida

dos atores políticos. A escolha dos dirigentes não pode mais ficar submetida à dicotomia entre

política e burocracia: há que considerar este grupo como um ator específico, com ethos

próprio - os criadores de valor público, como apontado por Moore. Concursos públicos em

geral aferem conhecimentos. Há necessidade de desenvolver outros mecanismos de seleção de

dirigentes, que possam aferir competências.

1.4. Servidor público nos tempos atuais

Ao definir e delimitar o termo Servidor Público, dificuldades são encontradas, afirma

Dallari (1989). Podendo englobar grande variedade de categorias profissionais e formas

diversas de afiliação e vínculo empregatício, tal termo teve seu uso formal substituído por

servidor público civil, a partir da Constituição de 1988 e, depois, simplesmente por servidor

público, pela Emenda Constitucional nO19, de 1998. No entanto, ambos os termos continuam

a ser utilizados paralelamente a outros ainda e nem sempre se faz clara a diferença entre eles.

Do concursado ao prestador de serviço ao Estado, passando pelo ocupante de cargo de
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confiança, todos podem ser considerados indiferenciadamente funcionários públicos ou não, a

depender do critério utilizado (DALLARI, 1989; FRANÇA, 1993).

O grupo dos servidores públicos comportaria: i.o agente político (os que exercem

mandatos eletivos ou que participam das decisões mais importantes e fundamentais do

governo - como senadores, vereadores, presidente da República, secretários, ministros do

Estado, secretários de Estado entre outros); ii. os particulares que colaboram com o serviço

público (aqueles que, sem fazer parte das estruturas do governo, exercem funções de natureza

pública - como empreiteiras ou empresas particulares, concessionárias de transporte coletivo);

iii. os servidores públicos "quem trabalham para a administração pública em caráter

profissional, não eventual, sob vínculo de subordinação e dependência, recebendo

remuneração paga diretamente pelos cofres públicos" (DALLARI, 1989, p. 15 a 17).

Ainda segundo Dallari (1989) dentro deste último grupo, o dos servidores públicos,

diferencia aqueles que são concursados e efetivos, dos contratados sem concurso em caráter

emergencial. Segundo o autor, apenas os primeiros deveriam ser cham.ados de funcionários

públicos, enquanto os segundos seriam servidores temporários.

Segundo Barbosa (1996), a questão da meritocracia e da sua avaliação é polêmica para

toda a teoria da administração moderna e envolve uma dimensão política não só no Brasil
,

como em outros países também. E de extrema importância deixar claro que, meritocracia e a

sua aferição não é uma questão tranquila para a teoria da administração.

Sistemas meritocráticos não são uma invenção da modernidade e, no Brasil, desde

1824, é possível registrar a presença de um sistema meritocrático, em termos de formulação

jurídica (Barbosa, 1996).

A sociedade brasileira opera no seu interior com vários e diferentes sistemas

meritocráticos. Os concursos públicos, o vestibular, as entrevistas e a avaliação de currículos

utilizados pelas grandes empresas privadas e os seus sistemas de promoção estão todos

baseados em uma visão meritocrática.

Há uma diferença, de meritocracia enquanto ordenação social e ideológica. Em critério

de ordenação social, mérito é invocado como critério de ordenação dos membros de uma

sociedade apenas em determinadas circunstâncias. Enquanto em termos ideológicos, ele é o

valor globalizante, o critério fundamental e considerado moralmente correto para toda e

qualquer ordenação social, principalmente no que diz respeito à posição socioeconômica das

pessoas. Dessas duas preposições surgem diversas outras, entre elas, a de que o mérito é um

valor apenas para determinados fins, por exemplo, para a admissão no serviço público que

não existe ligação necessária entre sistemas meritocráticos e sociedades complexas. Neste
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sentido, prossegue Barbosa, as hierarquias construídas pelas meritocracias são excludentes,

pois elas almejam a seleção do melhor ou melhores.

Lingüisticamente, as categorias mérito e desempenho são as mesmas; entretanto, o

conteúdo cultural pode divergir de sociedade para sociedade e no interior da mesma

sociedade, gerando interpretações divergentes. No Brasil, a polêmica em tomo de

meritocracia e avaliação de desempenho vem dessa diferença lingüística, de conteúdos

distintos, afirma Barbosa. Ela se encontra permeada por uma total falta de entendimento sobre

o que está sendo dito pelos diferentes grupos envolvidos e pela confusão entre sistema

meritocrático e ideologia da meritocracia.

Do ponto de vista formal e jurídico, segundo Barbosa (1996), a sociedade brasileira,

de um modo geral, e o serviço público, de forma particular, encontram-se, organizados como

um sistema meritocrático, tanto para o ingresso quanto para a mobilidade no seu interior.

Entretanto, a leitura da "realidade empírica" pelos diferentes segmentos sociais envolvidos

nesse debate, elites políticas, intelectuais e servidores públicos, não demonstram o Brasil

como uma sociedade ideologicamente meritocrática.

Historicamente existe a idéia que o serviço público deve ser estruturado como uma

meritocracia. A Constituição de 25 de março de 1824 delineia claramente os fundamentos de

uma meritocracia. Porém em prática, as nomeações ficavam ao sabor de quem tivesse o poder

de nomear. Esta Constituição, no que dizia respeito à entrada para o serviço público,

estabelecia, pela primeira vez no Brasil, a possibilidade de um critério meritocrático, embora

não fornecesse instrumentos para orientar a prática social na mesma direção. As demais

constituições - 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988 - não fazem referência explícita à capacidade

individual (Barbosa, 1996). Contudo, ao estabelecerem que o critério de admissão ao serviço

público deveria ser o concurso aberto a todos os brasileiros, deixam implícita a idéia de que o

anonimato e a impessoalidade que, teoricamente, cercam esse procedimento, selecionam pelo

mérito pessoal, por ignorarem atributos sociais como status, poder político e econômico,

relações consanguíneas e pessoais.

Ainda segundo Barbosa, a presença destes dispositivos em todas as constituições não

significa, contudo, a consagração definitiva do mérito como sistema prevalecente na admissão

para o serviço público. No período que vai de 1934 até os dias atuais, registram-se avanços e

recuos na legislação no que diz respeito à consagração definitiva do concurso público como o

único meio de ingresso. A partir da chamada "lei do reajustamento" (lei 284 de 28 de outubro

de 1936) que pode ser considerada o início da administração moderna no serviço público
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brasileiro, foi institucionalizado o sistema do mérito do concurso e foram fixadas as diretrizes

do primeiro plano de classificação e de avaliação de desempenho e cargos.

Pode-se citar, como exemplo, o caso dos professores universitários. Segundo

Bergamini (1983), a cada período de 24 meses a pessoa pode ser promovida, caso apresente

desempenho para isso. De um modo geral, forma-se uma comissão, em cada departamento,

que avalia as atividades desenvolvidas e o desempenho do professor candidato à progressão

ao longo desse período. O conteúdo desses relatórios é muito significativo. São relatórios

basicamente descritivos das atividades corriqueiras do magistério, do tipo de curso dado,

orientação de alunos. Contudo, não há parâmetro que meça ou avalie o que foi realizado. O

interessante é que são feitos e exigidos como um fator que condiciona a progressão vertical do

professor. Mas, na maioria dos casos, todos são considerados com um bom desempenho das

suas funções, o que transforma esta promoção em um dispositivo automático, e a exigência do

relatório, em um dispositivo estritamente burocrático. O resultado desse burocratismo com

base na descrição de atividades é que a maioria dos departamentos das universidades federais

está congestionada de professores adjuntos IV, encontrando-se nas categorias inferiores

apenas os que entraram mais tarde. Depreende-se disso que, para chegar quase ao final da

carreira do magistério universitário, basta ficar tempo suficiente no cargo, pois são muito

variadas as qualificações dos professores adjuntos IV: professores com mestrado, com

doutorado, com especialização ou apenas com graduação e, também, aqueles que fazem

pesquisa, escrevem artigos e livros, participam de congressos, orientam alunos e os que só dão

aula e escrevem no quadro-negro (Wahrlich, 1994).
,
E bem verdade que existem experiências particulares e diferenciadas no seio das

universidades públicas federais a esse respeito. São experiências que procuram estabelecer

critérios que, de alguma forma, avaliem o que os professores fizeram nesse intervalo de 24

meses e a qualidade do que fizeram, como por exemplo, a produção acadêmica, a participação

em congressos entre outros. Entretanto, são iniciativas isoladas que não refletem a média do

que ocorre no mundo universitário, embora possa ser vista como expressões concretas de

leituras diferenciadas que a questão do desempenho recebe no interior da universidade e a

tensão crescente entre elas e o que é normalmente praticado (Wahrlich, 1994).

Segundo Touraine (1994), para a pessoa que avalia e que tem que enquadrar o

desempenho de seus subordinados dentro de categorias preestabelecidas, as quais não contém

as variáveis que completam o conteúdo da categoria e o desempenho na sociedade brasileira,

o problema é lidar com essa noção implícita de desempenho e com os critérios exigidos pelas

avaliações que, via de regra, está longe de se conformarem a essa lógica. A melhor forma de
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sintetizar a concepção do que é desempenho, é dizer que, no Brasil, desempenho não se

avalia, se justifica. Essa ênfase na justificativa do desempenho fruto de uma ótica igualitária

radical, dificulta a construção de hierarquias baseadas no mérito.

Embora os governos suspendam sempre as promoções por mérito a título de

economia, mandando uma mensagem clara do status dessa categoria no interior da sociedade

brasileira, dificilmente se intromete com a progressão por antigüidade. O que se observa na

prática é o movimento vertical de grandes grupos de status e a imobilidade dos indivíduos

particulares. Por exemplo, dentro da categoria dos professores universitários temos aqueles

que possuem doutorado, mestrado, especialização e graduação. São essas categorias que são

diferenciadas entre si e não os indivíduos. Em um universo como este, a luta pelo

reconhecimento do mérito individual é extremamente difícil e polêmica.

Segundo Barbosa, no âmbito das universidades federais nunca se conseguiu

estabelecer um sistema que avaliasse o desempenho individual dos professores por meio de

suas publicações. Uma das últimas tentativas nessa área foi feita pelo ex-ministro da

Educação, José Goldenberg, que tentou estabelecer um sistema por meio do qual os

professores seriam hierarquizados por suas respectivas produções acadêmicas.

Resumidamente, o projeto procurava saber o que cada um dos professores teria produzido nos

últimos cinco anos e em que tipo de publicação científica tinham sido publicados os seus

resultados. Quando o projeto ainda estava em fase de planejamento, foi jogado na imprensa e

bombardeado por todos os lados. O interessante é que qualquer professor universitário sabe

exatamente quais são as melhores revistas em sua área, quanto tempo é necessário para se

publicar resultados iniciais de pesquisa, quais são os professores que, sistematicamente, estão

envolvidos em pesquisa, entre outros. Da mesma forma, qualquer funcionário público, quando

perguntado, sabe responder quem é ou não competente e quem trabalha ou não na sua

repartição (Barbosa, 1996).

Quando as pessoas da administração pública federal, no momento atual e, por

exemplo, na década de 1970, falam e falavam da necessidade da construção de uma

meritocracia, a concepção sustentada é a do mérito, no sentido de algo relativo às produções

individuais. Porém, sabe-se que não é bem assim. Então, a questão básica para a mudança de

rumos é o entendimento, primeiro da diferença entre sistemas meritocráticos e ideologia da

meritocracia e, segundo, dos pressupostos culturais que estão informando implicitamente todo

esse debate.

O serviço público brasileiro, embora esteja aparelhado sob a forma de um sistema

meritocrático, tanto para o ingresso quanto para a mobilidade interna de seus funcionários,
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não possui uma ideologia de meritocracia, como um valor globalizante e central (Barbosa,

1994). O resultado disso é um processo que não avalia, no sentido de estabelecer diferenças e

hierarquizações, mas que justifica o desempenho, não levando em consideração a cultura

organizacional.

Barbosa, afirma que a modificação de uma situação como essa é extremamente difícil,

na medida em que a alteração de concepções culturais é um processo lento. Por outro lado, é

inegável que o estabelecimento de um serviço público mais eficiente, eficaz e de qualidade

passa por uma reestruturação desse sistema.

2. Representações sociais

A teoria das representações sociais segundo Jodelet (2005), designa um modo de

pensamento social que compreende uma gama enorme de significados. Operacionaliza um

conceito para trabalhar com o pensamento social em sua dinâmica e em sua diversidade. Parte

da premissa de que existem formas diferentes de conhecer o mundo e de se comunicar,

guiadas por objetivos diferentes, e define duas delas, impregnadas em nossa sociedade: a

consensual e a científica, cada uma gerando seu próprio universo.

Na linha da psicologia social, concebe o sujeito possuindo um eu, isto é, uma

subjetividade, aliada a uma historicidade, que seria a somatória de todas as experiências

vividas por esse sujeito, por isso também, denominada teoria do senso comum. Moscovici

(2001) evidencia que essas teorias do senso comum são uma "passarela" entre o mundo

individual e social. Então, a subjetividade dos indivíduos está em jogo na elaboração social

das representações.

As representações sociais são, portanto, saberes do senso comum construídos nas

relações entre os indivíduos. A representação é produzida na coletividade, por isso, ela é

social.

Segundo Jodelet, existem cinco características fundamentais de representação, que são

elas:

1) sempre é a representação de um objeto;

2) possui uma característica de imagem e uma propriedade de poder que pode interferir

na percepção e no conceito em questão;

3) remete a um significante;

4) possui a capacidade de construção;

5) é autônoma e criativa.
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As representações sociais são produzidas por meio do mundo simbólico e estão

estruturadas em três níveis: cognitivo, formação da representação social (objetivação e

ancoragem) e edificação das condutas (opiniões, atitudes e estereótipos).

Na versão mais clássica do conceito de representação social, estes processos são

designados como processos de objetivação e de ancoragem (DURKHEIM, 1898).Segundo

Durkheim, o processo de objetivação analisa as formas através das quais um conceito é

objetivado, ou um fenômeno é pensado de forma objetivada, ou seja, adquire materialidade e

se toma expressão de uma realidade vista como natural. Uma forma de articular o processo de

objetivação e o processo de ancoragem seria entender que âncoras orientam a constituição de

representações. (DURKHEIM, 1898).

A pesquisa em representações sociais apresenta um caráter fundamental e aplicado, e

faz apelo a metodologias variadas: experimentação no laboratório e no terreno; entrevistas;

questionários; técnicas de associação livre de palavras; observação participante; análise de

documentos e de discursos. Jodelet diz que a representação social é "uma forma de

conhecimento socialmente elaborada e compartilhada, que tem um objetivo prático e concorre

para a construção de uma realidade comum a um conjunto socia}".

Sempre há necessidade de estarmos informados sobre o mundo à nossa volta. Além de nos

ajustarmos a ele, precisamos saber como nos comportar, dominá-lo física ou intelectualmente,

identificar e resolver os problemas que se apresentam: é por isso que criamos representações

(Jodelet, 1997).

Segundo Jodelet, não somos (apenas) automatismos nem estamos isolados num vazio

social: partilhamos esse mundo com os outros, que nos servem de apoio, às vezes de forma

convergente, outras pelo conflito, para compreendê-lo, administrá-lo ou enfrentá-lo. Eis por

que as representações são sociais e tão importantes na vida cotidiana. Elas nos guiam no

modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo

de interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de

forma defensiva.

A falta de informação e a incerteza da ciência favorecem o surgimento de

representações que vão circular de boca em boca ou pular de um veículo de comunicação a

outro, dando origem assim ao senso comum, nome também dado a teoria das representações

sociais. Assim, as representações sociais estão ligadas tanto ao sistema de pensamento mais

amplo, ideológicos ou culturais, à condição social e à esfera da experiência privada e afetiva

dos indivíduos (Jodelet, 1997). Por isso, as redes de comunicação (mídia) tratam se de fatores

determinantes na construção representativa.
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Definições partilhadas pelos membros de um mesmo grupo constroem uma visão

consensual da realidade para esse grupo. Esta visão, que pode entrar em conflito com a de

outros grupos, é um guia para as ações e trocas cotidianas - trata-se das funções e da dinâmica

sociais das representações.

As representações sociais são fenômenos complexos sempre ativados e em ação na

vida social. Em sua riqueza como fenômenos, descobrimos diversos elementos: informativos,

cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens etc.

Contudo, estes elementos são organizados sempre sob a aparência de um saber que diz algo

sobre o estado da realidade (Jodelet, 1997)

Segundo Durkheim (1895), que foi o primeiro a identificar tais objetos como

produções mentais sociais, extraídos de um estudo sobre a idealização coletiva, uma das

primeiras caracterizações das representações sociais é a forma de conhecimento, socialmente

elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a compreensão de uma

realidade comum a um conjunto social. Igualmente designada como saber do senso comum ou

ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, do

conhecimento cientifico. Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este

devido à sua importância na vida social e à elucidação possibilitadora dos processos

cognitivos e das interações sociais (Jodelet, 1997).

A posição ocupada pela representação no ajustamento prático do sujeito a seu meio

fará com que seja qualificada por alguns de compromisso psicossocial. Segundo Jodelet, este

estudo do choque entre uma teoria e os modos de pensamento próprios a diferentes grupos

sociais delimita como se opera a transformação de um saber (cientifico) e outro (senso

comum) e vice e versa. A comunicação social, sob seus aspectos interindividuais,

institucionais e da mídia, aparece como condição de possibilidade e de determinação das

representações e do pensamento social.

Morin (1970), afirma que existem causas emocionais na fabricação dos fatos. A

comunicação serve de válvula para liberar os sentimentos disfóricos suscitados por situações
,

mal toleradas. E o que ocorre com os fenômenos dos mitos, que surgem freqüentemente no

meio urbano por ocasião de crises e conflitos intergrupais (Morin, 1970). O medo e a rejeição

da alteridade, entre outros, suscitam trocas que dão corpo a informação ou acontecimento

fictício. Assim, criam-se verdadeiras "lendas urbanas". A representação supõe um processo de

adesão e participação que a aproxima da crença onde "o pensamento de cada um deles é, de

diversas maneiras, marcado pelo fato de os outros pensarem da mesma forma sobre algo"
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(Harré, 1974, p. 74). Compreende-se que a representação social preencha certas funções na

manutenção da identidade social, onde representação assemelha-se à ideologia (Doise, 1973).

2.1. Esferas Públicas

lovchelovitch (2007) define esfera pública como o espaço comum a todos os membros

da comunidade onde a vida comunitária se toma visível e conhecida pela comunidade.

Segunda a autora, esferas públicas são espaços de comunicação e diálogo, espaços onde o Eu

e o Outro se encontram, exploram suas identidades mútuas, constroem conhecimento e

expressam afetos. A esfera pública transcende cada local individual e emerge como o espaço

compartilhado por indivíduos de um mesmo grupo.

"Nenhuma esfera pública pode livra-se de sua dinâmica psicossocial; processos

sociais, históricos e econômicos estão inter-relacionados à dimensão subjetiva (...).

Compreender como as comunidades constroem representações sobre si mesmas e sobre o

mundo, seus modos de comunicação, os rituais e práticas que governam suas relações internas

e externas, deve ser parte integral de uma teoria da esfera pública." (lodelet, 2001: 157)

lodelet presta grande contribuição ao entendimento da dinâmica da esfera pública ao

afirmar que, de fato, as próprias representações sociais são formas de saber que se apóiam em

um tipo de esfera pública que, por sua vez, essas representações ajudam a formar e consolidar.

Da mesma forma, Moscovici (1988) chama atenção para o fato de que o conhecimento

simbólico produzido por uma comunidade muda em função de transformações mais amplas

que ocorrem na esfera pública.

Aí se encontra a grande diferença entre as concepções de Moscovici e Durkheim. As

representações delineadas e explicadas por Durkheim, e que deram suporte à sua teoria da

coesão social, são tidas como uma cadeia de conceitos, crenças, sentimentos e idéias habituais

tomadas como dadas e homogeneamente compartilhadas por uma comunidade. As

representações descritas por Durkheim, às quais ele designou como coletivas, pressupõe

pouca participação ou controle dos indivíduos sobre as mesmas. Consideradas por Durkheim

como fatos sociais, essas representações estariam carregadas de poder coercitivo e seriam

resistentes à mudança. Diferentemente, Moscovici entende tais representações, aqui chamadas

de sociais, como propensas à inovação, portanto cabíveis de serem transformadas pelos

indivíduos. Segundo o autor, "nas representações sociais encontramos a luta entre a tradição e

inovação, entre conformidade e rebelião".
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"Parece urna aberração, de qualquer modo, considerar as representações como

homogêneas e partilhadas como tais por toda sociedade. O que quisemos enfatizar, ao

abandonar a palavra coletivo, era essa pluralidade de representações e sua diversidade dentro

de um grupo (...). De fato, o que tínhamos em mente eram representações que estavam sempre

se fazendo, no contexto de inter-relações e ações que estavam, elas também, sempre se

fazendo. (Moscovici, 1988:219).

2.2. Servidores públicos e sua representação social

Tanto os homens como as sociedades se definem por seus estilos, seus modos de fazer

as coisas. Se a condição humana define que todos os homens devem comer, trabalhar, dormir,

reproduzir-se, essa determinação não chega ao ponto de definir o que devemos comer, com
,

que mulher (homem) acasalar-se. E precisamente aqui, que nascem as diferenças e, nelas, os

estilos, os modos de ser e estar, os "jeitos" de cada qual (Damatta, 1996)

Segundo Damatta, no fundo, essa questão do relacionamento universal de qualquer

sistema com um sistema específico é das mais apaixonantes de quantas existentes no

panorama das ciências humanas. Trata-se, sempre, da questão da identidade, de saber quem

somos e como somos; de saber por que somos. De fato a identidade social, é algo tão

importante que o conhecer-se a si mesmo através dos outros deixou os livros de filosofia para
,

se constituir numa busca antropologicamente orientada. E necessário saber como construímos

nossas identidades. Ser brasileiro, quer dizer não ser americano, gostar de feijoada ao invés de

hambúrgueres e saber que jamais há um "não" diante de situações formais e que todas

admitem um "jeitinho" pela relação pessoal e pela amizade. "Porque sei que, finalmente,

tenho relações pessoais que não me deixam caminhar sozinho neste mundo, como fazem os

amigos americanos, que sempre se vêem e existem como indivíduos!" (Damatta, 1996: 17)

A construção de uma identidade social, então, como a construção de uma sociedade, é

feita de afirmativas e negativas diante de certas questões. A identidade se constrói

duplamente. Por meio dos dados quantitativos, onde somos sempre uma coletividade que

deixa a desejar; e por meio de dados sensíveis e qualitativos, onde podemos ver a nós mesmos

como algo que vale a pena. Assim, são como nós e nos ajudam a estabelecer a nossa mais

profunda identidade social (Damatta, 1996).

Baseados em leis do formato "não pode" e "pode", escolhe-se, de modo antilógico,

mas singularmente brasileiro, a junção do "não pode" com o "pode". Segundo Damatta, essa

junção que produz todos os tipos de "jeitinhos" e arranjos que fazem com que possamos
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operar um sistema legal que quase sempre nada tem a ver com a realidade social. O "jeito" é

um modo e um estilo de realizar. Modo pacífico e até mesmo legitimo de resolver problemas,

provocando uma junção da lei com a pessoa que está utilizando o 'jeitinho". Meio pelo qual

se cria uma relação aceitável entre ambas as partes. A verdade é que a invocação da relação

pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação

poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é a forma típica do

"jeitinho", e há pessoas especialistas nela. Também há o famoso "sabe com quem está

falando?", ambos são dois pólos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso de

resolver a disputa e o outro é um modo conflituoso e um tanto direto de resolver a mesma
•

COIsa.

Na explicação de Damatta, um profissional do "jeitinho" seria o famoso malandro, que

usa artifícios pessoais que nada mais são que modos engenhosos de tirar partido de certas

situações, igualmente usando o argumento da lei ou da norma que vale para todos. Um modo

ambíguo de burlar as leis e as normas sociais mais gerais. De fato, trata-se mesmo de um

modo, jeito ou estilo, profundamente original e brasileiro de viver, e às vezes sobreviver, num

sistema em que a casa nem sempre fala com a rua e as leis formais da vida pública nada têm a

ver com as boas regras da moralidade costumeira que governa a nossa honra, o respeito e,

sobretudo, a lealdade que devemos aos amigos, aos parentes (Damatta, 1996).

A teoria defendida por Damatta se aplica, em grande parte, a análise feita nesse

trabalho sobre a representação social do servidor público no Brasil. A sociedade deixa

transparecer, por diversos meios de comunicação, suas percepções construídas coletivamente

sobre os funcionários públicos. Baseados em evidências históricas que se reproduzem na

realidade, a imagem do servidor público foi constituída e vem se reproduzindo no tecido

social. Tal imagem compartilhada e reproduzida pela sociedade exterioriza-se nas opiniões

emitidas pelos cidadãos sobre o que pensam sobre esses servidores.

No imaginário social, os funcionários públicos aparecem ligados à qualificativos que

remetem ao parasitismo, acomodação, oportunismo e ineficiência, tal como mostram Veneu

(1990) e França (1993). A idéia de que se oneram as contas públicas com um número

excessivo de servidores também é marcante, sobretudo com contratos temporários sem

concurso (DALLARI, 1989). Essa colocação é confirmada por França (1993, p. 11) quando

afirma que "a imagem popular ganha ares de verdade científica: rotina, ineficiência,

desinteresse, complicação de procedimentos, burocracia, classe média, parasitas,

conformistas." Desta forma, igualados pela sociedade às coisas públicas, os funcionários
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também "não funcionam" e recebem até demais pela estabilidade e o pouco que trabalham"

(FRANÇA, 1993, p. 12).

As representações sociais mais conhecidas do funcionário público são a do Barnabé, a

Maria Candelária, o Fantasma e mais recentemente Marajá. O estereótipo do Barnabé foi

definido por um profissional liberal durante uma entrevista a Veneu (1990) como o

funcionário de pequeno escalão que sempre se apresenta de temo preto surrado e uma gravata

"vagabunda", ocupando-se de ler o jornal e tomar cafezinho constantemente durante sua

jornada de trabalho. Quando sai, deixa o paletó na cadeira, voltando na hora de assinar o

ponto. Barnabés "são relapsos, acomodados, desestimulados, ociosos, faltosos, atendem m.al,

não cumprem horários, deixam o serviço atrasar", porém os entrevistados não se

consideravam assim. Contrariando parcialmente esta definição, Castor (2000, p. 114) afirma

que Barnabé é a "denominação genérica dos funcionários públicos de baixo escalão, que não

têm padrinho e, portanto, têm de trabalhar mesmo."

Tanto Veneu (1990) quanto Castor (2000) apresentam as mesmas características da

representação de Maria Candelária: pelo apadrinhamento motivado por parentesco, amizade

ou sedução entrou no serviço público nas melhores posições da burocracia estatal, no entanto,

não trabalha e se ocupa de compromissos particulares no horário de trabalho. Castor (2000),

no entanto, denomina este estereótipo de "empistolado(a)".

Segundo França (1993, p. 49) seus entrevistados sugeriram outra representação social

que naquele período estava ganhando grande destaque no noticiário nacional: o funcionário

fantasma, que pode apresentar-se de três formas: a) o que aparece no trabalho somente para

receber o pagamento, chega quando quer, assina o ponto e é liberado, geralmente ninguém

conhece a pessoa e não sabe quem é seu padrinho; b) o protegido do chefe da repartição que,

entre outros privilégios, pode facultar sua presença e c) o ocioso, que ninguém o quer e fica

"jogado" numa sala qualquer, não se preocupam se ele apareceu ao serviço ou não, pois não

faz falta mesmo.

Além desses estereótipos, temos um mais recente, o qual foi tema de uma série de

humor da televisão brasileira, na Rede Globo. Essa série, apresentava um grupo de

funcionários públicos, mais conhecidos como ASPONES ("Assessores de Porcaria

Nenhuma"), que trabalham no FMDO (Fichário Ministerial de Documentos Obrigatórios),

uma repartição pública onde não se tem o que fazer. Assim, criam o FMDO (Falar Mal Dos

Outros), o que faz com que eles se ridicularizem entre si e aos que ali se dirigem.

Ter um cargo público no período em que o trabalho tinha uma concepção negativa era

sinal de status, pois geralmente, eram pessoas protegidas do governo que recebiam vantagens
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e não precisavam trabalhar. O contexto social mudou e o funcionário público de hoje precisa

cumprir as obrigações de seu cargo como qualquer outro trabalhador.

No entanto, para a sociedade esta mudança não está acontecendo. A idéia de

ociosidade, de liberdade das pressões do trabalho e de benefícios exagerados continua

associada ao funcionário público. Segundo Oliveira (1997) as representações sociais do

servidor público sofreram transformações no decorrer dos anos. Passaram de pobre-diabo

presente na literatura até os anos 30, por vigarista (representado pela Maria Candelária) na

música popular dos anos 50, chegando a marajá no discurso político dos anos 80. Nesta

transformação histórica, verificou-se que perante a literatura a figura do servidor público é

cercada de preconceitos. Na cultura popular os estereótipos são tratados pejorativamente e na

política de desmonte do Estado passou a ser tratado como principal alvo para a redução dos

gastos públicos (OLIVEIRA, 1997).

A representação social do funcionário público impregnou na população o consenso de

que todos os trabalhadores desta categoria correspondem ao estereótipo para eles construído.

Além disso, a população pensa que é justamente por corresponder ao estereótipo que os

funcionários não fazem nada para mudar esta situação, pois parece muito vantajosa. Ao

contrário, recentes pesquisas (OLIVEIRA, 1997; SORA TTO, 2000) sobre o sentido do

trabalho para o funcionário público demonstraram que a imagem negativa de alguém que não

quer trabalhar é motivo de sofrimento para o indivíduo. Na verdade, o funcionário esforça-se

para não fazer parte do grupo daqueles que tem esta fama, embora a sociedade não consiga

fazer esta distinção. Desta forma, o problema maior não está no servidor como sujeito, mas

talvez no sistema como definidor das ações deste sujeito. Valorizar a imagem do servidor

incompetente pode camuflar as falhas que o sistema está apontando ou as mudanças

necessárias que poriam em risco privilégios políticos dos que detêm o poder e ditam as regras.

Em linhas gerais, o servidor público se vê obrigado a desenvolver sua carreira com

ausência de reconhecimento por mérito e progressão, falta de treinamento a altura das

necessidades e, o pior, por condições de trabalho precárias que vão da falta de coisas simples

ao acesso à novas tecnologias que agilizariam o atendimento. Muitos pagam um preço alto

pela desconfiança da população e por uma minoria de maus trabalhadores, que, diga-se de

passagem, existem em todas as profissões, e ter que provar no seu dia-a-dia que é honesto,

que é diferente (Penha, 2005).

Em contrapartida, cresce a discussão no meio acadêmico e no próprio governo sobre a

necessidade de se reinventar a gestão de pessoas no serviço público, com novas diretrizes,

políticas de carreira, feedback positivo entre outras coisas e acima de tudo criar uma cultura



21

onde o funcionário público tenha em mente que o cliente é o foco das atenções e que o serviço

prestado à sociedade é algo que dignifica e engrandece seu trabalho.

O servidor público, no seu dia-a-dia precisa lidar com o olhar do "outro" que lhe

confere descrédito acerca das funções por eles desempenhadas. Seu contexto de trabalho é

sinônimo de má qualidade e de cabide de empregos, onde o servidor não passa de um sujeito

incompetente e acomodado. Esse olhar construído na coletividade exerce forte impacto sobre

o servidor, que, por sua vez, faz parte dessa coletividade. Os reflexos dessa construção social

sobre a auto-imagem do servidor precisará ser enfrentada de forma individual e coletiva.
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111.METODOLOGIA.

3. A pesquisa

3.1. Tipo de Pesquisa:

Para a classificação da pesquisa toma-se como base a taxionomia apresentada por Vergara

(1990) que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios .

../ Quanto aos fins:

Trata-se de uma pesquisa descritiva e explicativa, estabelecendo correlação entre a percepção

dos servidores públicos lotados no Pólo Universitário e seus usuários (discentes) .

../ Quanto aos meios:

Em uma primeira fase, foi adotada a pesquisa bibliográfica. Esse tipo de pesquisa se justifica

na medida em que contribui para o levantamento da teoria acumulada sobre o tema e das

informações relevantes para a compreensão daquilo que estará sendo dito no discurso dos

sujeitos da pesquisa. Em etapa subseqüente, foi realizada pesquisa de campo com o intuito de

fazer um levantamento no local onde se processam os fenômenos levantados pela pesquisa

bibliográfica. Constitui-se, por fim, em um estudo de caso, uma vez que as características do

problema em foco referem-se, especificamente ao Pólo Universitário em questão, que permite

analisar o fenômeno no seu ambiente natural, podendo utilizar múltiplos métodos de coleta de

dados para obter informação de uma ou várias entidades (pessoas, grupos ou organizações)

(YIN, 2005).

3.2. Universo da pesquisa e seus participantes

A pesquisa foi realizada no setor de ensino superior, em uma instituição federal, designada

como Pólo Universitário, localizada no sul fluminense. Não se trata de uma entidade

desvinculada da sede, porém vem se desenvolvendo com grande velocidade em curto espaço

de tempo para suprir as necessidades da cidade na qual está inserida e atender ao plano de

expansão do governo federal. O Pólo tem, em sua estrutura, uma Escola de Ciências Humanas

e Sociais, uma Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica e um Instituto de Ciências Exatas.
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Grande parte dos seus funcionários são advindos de recentes contratações por meio de

concurso público, já que se trata de uma entidade pública.

3.3. Coleta de Dados

Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram em um primeiro momento um

questionário (Apêndice A), elaborado a partir dos objetivos da pesquisa e da aplicação de 5

questionários-piloto. O questionário foi validado por um professor da área. Foram aplicados

82 questionários entre alunos do curso de Administração.

Para Chizotti (2005), o questionário consiste em um agrupamento de questões pré-

elaboradas e dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa, e tem o objetivo de evocar

dos informantes respostas a estas questões. O uso do questionário como um dos instrumentos

e não o único não inviabiliza a pesquisa de caráter qualitativo.

Apesar de o questionário não ser um instrumento mais propício a ser utilizado em

pesquisas orientadas por um estudo de caso (MARTINS, 2006), esta técnica foi utilizada em

vista do grande número de discentes, número esse que impossibilitaria a aplicação de

entrevistas. Para esta pesquisa, foi utilizado um questionário com doze perguntas.

Em paralelo, foram realizadas nove entrevistas com servidores da universidade

(técnicos administrativos), sendo sete mulheres e dois homens, todos eles concursados e com

até cinco anos de casa. A entrevista teve formato semi -estruturado e foram subsidiadas por um

roteiro previamente organizado, composto por questões abertas, que possibilitaram urna
. ""'" . .Interaçao com os partICIpantes.

Com o intuito de avaliar a pertinência das perguntas do roteiro de entrevista, bem

como de propiciar à pesquisadora um treino acerca de sua postura nos procedimentos de

interação com os participantes, foi realizada uma entrevista-piloto. Essa entrevista auxiliou a

checar o instrumento e, ao seu final foi solicitado ao participante que respondesse à respeito

da clareza das perguntas feitas; se foram facilmente compreendidas; se de algum modo se

sentiu constrangido frente aos temas indagados e se considerava a necessidade de inclusão de

outras questões. A participante relatou não ter tido dificuldades para compreender e responder

as questões, e, desse modo, não foram realizadas mudanças no roteiro. Os dados da entrevista-

piloto foram incluídos na análise e discussão dos resultados desta pesquisa.



24

-3.4. Tratamento dos Dados

Após a coleta dos dados, os mesmos foram tratados sob ótica da análise do discurso -

as entrevistas - e de forma estatística - os questionários, sendo os gráficos feitos a partir do

software MS-Excel.

Considerando que a análise do discurso não está restrita à interpretação, trabalhando

seus limites e mecanismos como parte do processo de significação, entende-se que não há

uma verdade oculta (busca do real significado) atrás da fala a ser alcançada. Há sim,

possibilidades interpretativas que o analista através de suas ferramentas e viés investigativo

deve ser capaz de desvendar e compreender .

•

IV. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4. Análise e Discussão dos Resultados das Entrevistas com os Servidores:

A) Quanto à percepção dos servidores sobre a visão da sociedade brasileira à respeito do

servidor público:

Pode-se perceber, por meio das entrevistas, uma percepção negativa dos servidores à respeito

da imagem do servidor público no Brasil. Durante os relatos, ficou claro que todos os

entrevistados têm a percepção de que a sociedade nutre por eles uma imagem pejorativa,

conforme o trecho abaixo:

"A sociedade tem uma imagem pe}·orativa, de que servidor público não trabalha ... "

"Tem uma percepção negativa. Acha que somos preguiçosos, que não gostamos de

trabalhar ".

Penha (2005) corrobora essas afirmações, dizendo que o servidor público sofre com o

descrédito da população com relação às funções por eles desempenhadas. Sinônimo de má

qualidade e de cabide de empregos, onde o servidor não passa de um sujeito incompetente e

acomodado. O mesmo tipo de afirmação pode ser encontrado em Oliveira (2007), que assinala

para uma forte crença popular de que os servidores públicos são vistos e tratados de forma

pejorativa.

Apoiados por Chanlat (2002), que afirma que os serviços públicos no Brasil estão associados

à imagem de funcionários pouco inclinados a trabalhar e preocupados principalmente com

suas vantagens e privilégios, os servidores relatam, ainda a seguinte percepção:
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"Eles (a soéiedade), enxergam os servidores públicos como pessoas que não trabalham, só

cumprem horário ou vão apenas ao local de trabalho para bater cartão. ".

"Grande parte da população acha que o servidor público é atoa. "

França (1993) vai além e explica a partir da teoria das representações, que as representações

sociais do servidor público brasileiro referem-se a um indivíduo que tem aversão ao trabalho,

gosta da vida fácil, é incompetente e incapaz, porém protegido politicamente. Representa um

incômodo e grande custo para a Nação devido à massa de trabalhadores "improdutivos" que

se tomaram.

B) Quanto à sua própria percepção sobre o trabalho do servidor público:

Os entrevistados mostram que existe coerência por parte da população ao criar essa

percepção negativa:

"Tem gente que enrola mesmo... "

"Acredito que vários são assim mesmo. "

"Porque a maioria dos servidores públicos atende mal mesmo. "

Confirmando assim o que VENEU (1990) e FRANÇA (1993) falam sobre o imaginário

social: os funcionários públicos, às vezes, aparecem ligados à qualificativos dignos de

parasitismo, acomodação, oportunismo e ineficiência.

As entrevistas demonstram, também, que o servidor público sofre com o descrédito da

população à respeito das funções por eles desempenhadas. Contudo, tendem a encontrar

justificativas para as queixas da sociedade. A maioria menciona a estabilidade como uma das

mais representativas justificativas para o mau exercício da função. Como mostra o relato a
.seguIr:

"Penso que apopulação tem direito de pensar assim, porque a categoria em boa parte faz jus

à isso, porque usa do direito de estabilidade para oferecer um serviço ruim, como se fosse um

favor atender as pessoas. "

"Existem órgãos em que não somos bem atendidos ... Talvez tenha haver com a estabilidade e

conforto. "

"Tem servidor quefalta e se beneficia da estabilidade. "

França (1993) confirma as percepções acima descritas ao relatar que a sociedade costuma

igualar os servidores às coisas públicas. Tal como essas últimas, os funcionários também "não

funcionam" e recebem até demais pela estabilidade e o pouco que trabalham.
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Porém, os relatos dos entrevistados apontam que a percepção negativa da sociedade em

relação aos servidores públicos não se aplica ao trabalho que eles desenvolvem. Todos os

entrevistados se declararam como "pontos fora da curva", ou seja, não se enquadram na

categoria do mau funcionário, aquele que é apontado pela opinião pública como pouco

comprometido, desmotivado, faltoso, indolente etc.

"Tem gente que enrola mesmo, como eu não faço isso, não visto a carapuça. "

"Eu não sou assim, mais sei quem tem servidor que é. "

Uma forma de entender esse discurso dos entrevistados é relacionar o "bom serviço" prestado

pelos entrevistados ao fato de que se trata de um pólo universitário novo e em expansão. Os

servidores têm sido aprovados em concursos públicos recentes e, em sua maioria, são mais

jovens do que a média nacional.

"Mas houve mudanças, dá pra sentir a diferença entre os servidores mais novos, o caso aqui

do Pólo se comparado com os mais velhos lotados na sede. Aqui é bem melhor"

"A.quié diferente porque tem muita gente nova, agora lá (na sede), que só tem 'velho' que já

estão há muito tempo fazendo a mesma coisa eles chegam a ser mal humorados"

Contudo, outra análise pode ser feita. Em casos como esses, no qual o sujeito se percebe como

alvo de críticas históricas feitas pela sociedade a qual pertence, é comum que desvie o foco de

si mesmo, busque explicações externas, se exima da "culpa" carregada por toda uma categoria

profissional. Principalmente diante de uma situação na qual é confrontado com perguntas que

remetem à esse tipo de condição social, o sujeito pode ser levado à uma distorção perceptiva,

muito freqüente em casos como esse. Ao invés de recorrer à auto-análise, o sujeito parte para

uma estratégia defensiva que lhe garanta não ser incluído no grande grupo, representado por

aqueles que denigrem a imagem da categoria. Pode-se perceber que os entrevistados

demonstram interpretar sua realidade de forma dicotômica. Tal realidade do serviço público

brasileiro seria formada pelos maus funcionários, dignos das críticas negativas e da repulsa da

população. Por outro lado, existiriam os bons funcionários, aqueles que percebem os erros dos

demais e buscam fazer seu trabalho de forma completamente diferente.

C) Quanto à percepção dos servidores sobre a origem e os motivos das críticas feitas pela

sociedade aos servidores públicos:

"Em um passado não muito distante, os políticos usavam os cargos como cabide, não tinha

concurso, 'sópara mamar'"



27

Esse relato aponta para o conhecimento da origem do mito que envolve o servidor público

brasileiro. Silva (2001) corrobora a fala do servidor ao mencionar que quando os cargos

públicos surgiram no Brasil eram dados a partir de nomeação, marcados por interesses e alta

rotatividade.

Mais relatos remetem a um passado não muito límpido da administração pública brasileira.

Quanto à origem do mito, segue o relato abaixo:

"Porque antigamente era assim, servidor público era sinônimo de tudo de ruim, de não

trabalhar e etc. E hoje se é diferente as pessoas já trazem consigo um pré-conceito sobre os

servidores, porque se antes eles eram mal atendidos agora vão continuar sendo. "

Martins (1993) confirma a relação do mito com o passado dizendo que a herança colonial da

organização e funcionamento do Estado no Brasil discorreu sobre a cultura política

patrimonialista como marca por décadas: o patrimonialismo, o clientelismo, a burocracia

extensiva e a intervenção do Estado na economia estão inscritas na tradição brasileira como

características persistentes da herança colonial e no estilo do serviço público.

Seguindo essa linha, Graham (1997), explica que o sistema clientelista baseava-se

fundamentalmente na unidade básica da sociedade - a família. Sendo assim, via a ocupação de

uma posição oficial como um importante recurso, os clientelistas logicamente defendiam os

interesses de suas famílias procurando cargos públicos para os parentes, sendo assim o

nepotismo não constituía uma prática vergonhosa. Tanto que Veneu (1990) e Castor (2000)

apresentam as mesmas características da representação de Maria Candelária por meio de

apadrinhamento, motivado por parentesco, amizade ou sedução entrando no serviço público

nas melhores posições da burocracia estatal, no entanto, não trabalha e se ocupa de

compromissos particulares no horário de trabalho. Percebe-se tudo isso no seguinte relato:

"Teve origem no nepotismo e no apadrinhamento, isso estragou a imagem. Porque era fácil

conseguir cargo, não tinha um compromisso. "

D) Do retomo que obtém do público contemplado com seu trabalho:

Penha (2005) afirma que cresce a discussão no meio acadêmico e no próprio governo sobre a

necessidade de se reinventar a gestão de pessoas no serviço público, com novas diretrizes,

políticas de carreira, feedback positivo entre outras coisas e acima de tudo criar uma cultura

onde o funcionário público tenha em mente que o cliente é o foco das atenções e que o serviço

prestado à sociedade é algo que dignifica e engrandece seu trabalho. E através do relato

abaixo, percebe-se que isso já está inserido no discurso do servidor público lotado no Pólo:
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"Eles são bem assertivos (os discentes), atendo eles bem, até porque são nosso público-

alvo. "

"Elogios, na relação da prestação de serviço, pois eles sempre esperam não encontrar

determinada coisa feita e quando chegam e está feito eles falam 'nossa você é tão eficiente "

'Poxa pensei que não ia estar pronto, milagre'"

"Sinto um carinho muito forte da parte deles"

Para a maioria dos servidores públicos aqui entrevistados, o retomo obtido pelo público é

bom:

"Tenho feedbacks bons"

"Não tenho o que reclamar, eles gostam de mim. "

"Eles gostam. Sinto-me gratificada, eles me elogiam"

"Eu acabei criando um vinculo de amizade com os alunos, não sei se por isso que eles

sempre me elogiam. "

5. Análise e Discussão dos Resultados dos questionários aplicados aos discentes:

A primeira etapa da pesquisa foi à realização das entrevistas e em paralelo, o

desenvolvimento e aplicação de um questionário do tipo Likert, contendo 12 afirmativas com

repostas em uma escala de cinco pontos, onde os respondentes indicavam seu nível de

concordância variando do 'discordo plenamente' ao 'concordo plenamente'. Os respondentes

foram os usuários do Pólo universitário (discentes), que foram selecionados através de uma

amostra aleatória simples, onde cada elemento da população tem probabilidade conhecida

diferente de zero e idêntica à dos outros.

1) Na minha percepção, o servidor público brasileiro tem um histórico negativo sobre o

trabalho prestado à sociedade:

52% dos discentes dizem concordar plenamente e em grande parte com essa afirmativa,

seguido por 37% de discentes que concordam em parte e discordo em outra. Apenas 11% não

concordam com a afirmativa.

Pode-se concluir que os discentes conhecem e não negam o histórico negativo do servidor

público brasileiro, corroborando assim o que foi exposto no referencial teórico desse estudo.

Damatta (1996), afirma que a sociedade deixa transparecer, por diversos meios de

comunicação, suas percepções construídas coletivamente sobre os funcionários públicos.
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Baseados em evidências históricas que se reproduzem na realidade, a imagem do servidor

público foi constituída e vem se reproduzindo no tecido social de uma forma negativa.

Gráfico 1. Na minha percepção, o servidor público brasileiro tem um histórico negativo

sobre o trabalho prestado à sociedade:
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grande parte
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Fonte: Tabulação da pesquisa

2) Pela minha experiência, os servidores públicos fazem jus à esse histórico, pois são, em

sua maioria, despreparados, mal-educados, desmotivados e negligentes com seu trabalho.

26% dos discentes disseram concordar plenamente e em grande parte com essa afirmativa,

45% dizem concordar em parte e discordar em outra, seguidos de 22% que discordam em

partes. Finalizando, apenas 7% dizem não ter tido nenhum tipo de experiência desse tipo.

Assim, conclui-se que a maior parte dos discentes em algum momento de suas vidas pode

ter vivenciado uma experiência não muito positiva em relação aos serviços prestados pelos

servidores públicos brasileiros. Pode-se supor, também, que esses sujeitos reproduzem o

discurso vigente sobre o servidor público. Tal como mostram Veneu (1990) e França (1993),

no imaginário social os funcionários públicos aparecem ligados à qualificativos que remetem

ao parasitismo, acomodação, oportunismo e ineficiência. Essas representações sociais são,

segundo Jodelet (2005), saberes do senso comum construídos nas relações entre os
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indivíduos. Portanto, a percepção dos respondentes sobre suas experiências com o servidor

público é influenciada, em maior ou menor grau, pelas representações construídas pelo grupo

acerca da categoria servidor público.

Gráfico 2. Pela minha experiência, os servidores públicos fazem jus à esse histórico, pois são,

em sua maioria, despreparados, mal-educados, desmotivados e negligentes com seu trabalho
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Fonte: Tabulação da pesquisa

3) Quando penso no servidor público logo me vem à cabeça aquele sujeito que chega no

escritório, pendura o paletó na cadeira e vai bater papo ou resolver seus próprios interesses.

Pode-se perceber uma mudança de percepção, onde 38% dos discentes discordam

plenamente e em grande parte dessa afirmativa, contra 34% dos discentes que disseram

concordar plenamente e em grande parte. Os 28 % restantes, dizem que concordam em parte e

discordam em outra parte.

Buscou-se discutir no referencial teórico dessa pesquisa sobre a grande influência da

mídia como fator determinante na construção representativa. Foram citados alguns

personagens que, ao longo da história, representaram por meio de suas características e de seu

comportamento o que significava o servidor público para a sociedade brasileira (o Barnabé, a
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Maria Candelária, o Funcionário Fantasma etc). Não só nas artes cênicas como também na

música entre outros, esses personagens foram retratados e ativados no imaginário social.

Contudo, pode-se perceber nesse item da pesquisa que os respondentes estão divididos em

suas opiniões. Fatores como a idade (são, em sua maioria, jovens) e escolarização (são todos

universitários) podem ser indicativos de que esses sujeitos já começam a confrontar crenças

erigidas pelo senso comum.

Gráfic03. Quando penso no servidor público logo me vem à cabeça aquele sujeito que

chega no escritório, pendura o paletó na cadeira e vai bater papo ou resolver seus

próprios interesses

Fonte: Tabulação da pesquisa

4) Sempre ouvi dos meus pais, parentes e amigos estórias depreciativas sobre o servidor

público:

42 % dos discentes concordaram plenamente e em grande parte, afirmando já terem ouvido

isso, já 30 % concordam em parte e discordam em outra parte. 18% discordam em grande

parte e 10 % negam terem ouvido estórias depreciativas sobre os servidores públicos.

Conclui-se que os discentes, em grande parte, já ouviram em algum momento essas

estórias que denigrem a imagem do servidor público, confirmando a origem e reprodução das



representações sociais sobre o servidor público compartilhadas pela sociedade brasileira.

é explicado por Morin (1970), ao afirmar que a representação supõe um processo de ade à

participação que a aproxima da crença onde "o pensamento de cada um deles é, de di er

maneiras, marcado pelo fato de os outros pensarem da mesma forma sobre a go."

Compreende-se, dessa maneira, que a representação social é de grande importância na

manutenção da identidade social. Indo mais além, a identidade de um sujeito depende e

grande parte, das figuras parentais e dos primeiros grupos de pertencimento. Assim

processo de reprodução de uma crença é confirmado nesse ítem da pesquisa.

Gráfic04. Sempre ouvi dos meus pais, parentes e amigos estórias depreciativas sobre o

servidor públi o:
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Fonte: Tabulação da pesquisa

5) Acredito que a estabilidade no emprego seja um dos maiores responsáveis por esse

histórico negativo:

63 % dos discentes concordam plenamente ou em grande parte, contra apenas 14 % que

dizem discordar totalmente e em grande parte com tal afirmação. Restando 23% dos discentes

que responderam concordar em parte e discordar em outra parte.
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Conclui-se que os discentes, em sua maioria, acreditam que a estabilidade do servidor

público é o um fator preponderante a ser apontado como causador da imagem negativa do

mesmo perante a sociedade. Segundo França (1993), a sociedade percebe o servidor público

tal como as coisas públicas, ou seja, "não funcionam" e recebem até demais pela estabilidade

e o pouco que trabalham. Outra crença frequentemente compartilhada pela sociedade é a de

que a estabilidade no emprego impede que o servidor queira fazer um bom trabalho, já que

não será mandado embora. A ausência de um plano de carreira respaldado por critérios

meritocráticos é apontado como um dos fatores da desmotivação aparente de boa parte dos

servidores públicos. Conforme afirma Barbosa (1994), o serviço público brasileiro, embora

esteja aparelhado sob a forma de um sistema meritocrático, tanto para o ingresso quanto para

a mobilidade interna de seus funcionários, não possui uma ideologia de meritocracia, como

um valor globalizante e central. O resultado disso é um processo que não avalia, no sentido de

estabelecer diferenças e hierarquizações, mas que justifica o desempenho, não levando em

consideração a cultura organizacional. Barbosa afirma ainda, que a modificação de uma

situação como essa é extremamente difícil, na medida em que a alteração de concepções

culturais é um processo lento. Por outro lado, é inegável que o estabelecimento de um serviço

público mais eficiente, eficaz e de qualidade passa por uma reestruturação desse sistema.

Gráfico 5. Acredito que a estabilidade no emprego seja um dos maiores responsáveis

por esse histórico negativo
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6) Quando preciso de um atendimento em um órgão público, já me preparo para ser mal

atendido ou não ter meu problema resolvido.

50% dos discentes concordaram plenamente e em grande parte com tal afirmativa, contra

apenas 20% que discordaram totalmente ou em grande parte. Os 30% restantes concordaram

em parte e discordaram em outra parte.

Pode-se sugerir que os discentes demonstram, em sua maioria, uma expectativa

negativa quando estão prestes a utilizar um serviço público. Tal expectatica condiz com a

representação social dos funcionários do tipo "Barnabé", detalhada por Veneu (1990) como

sendo relapsos, acomodados, desestimulados, ociosos, faltosos, atendem mal, não cumprem

horários, deixam o serviço atrasar. Soma-se à isso o fato de que "o indivíduo possui uma

subjetividade que está aliada a uma historicidade que seria a somatória de todas as

experiências vividas por esse sujeito" (Moscovici, 2001). Logo, pode-se dizer que as respostas

estão embasadas tanto em uma visão do senso comum, em grande parte midiática, quanto na

vivência subjetiva dos respondentes acerca do serviço público brasileiro.

Gráfico 6. Quando preciso de um atendimento em um órgão público, já me preparo

para ser mal atendido ou não ter meu problema resolvido,------- --- --~-~
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Fonte: Tabulação da pesquisa
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7) Algumas vezes me surpreendo ao ser bem atendido em urna repartição pública.

54 % dos discentes concordaram plenamente e em grande parte, seguido de 26% dos que

concordaram em parte e discordaram em outra parte. Já os que discordam plenamente e em

grande parte totalizam 20%.

Constata-se, então, que os discentes, em sua maioria, têm suas percepções pre-

concebidas (negativas) sobre o servidor público e, algumas vezes, essas percepções não se

confirmam diante de um atendimento. A surpresa advém dessa não confirmação da percepção

e, urna vez que se tome mais frequente e comunicada dentro do grupo, pode levar à

desconstrução dessa crença.

Gráfico 7. Algumas vezes me surpreendo ao ser bem atendido em uma repartição

pública
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8) Na minha percepção, atualmente o atendimento dos servidores públicos está melhor:

51% dos discentes dizem concordar plenamente e em grande parte, seguindo de 33% dos que

dizem concordar em parte e discordar em outra parte. Finalizou-se com 16% dos discentes

que discordam plenamente e em grande parte dessa afirmativa.

Conclui-se que os discentes vêm percebendo melhoras no atendimento prestado pelos

servidores públicos. Esse indicativo evidenciado na pesquisa foi de grande relavância. Tendo

em vista tudo que vêm sendo apresentado e discutido sobre as percepções dos respondentes e

da análise das representações sociais envolvidas, foi significativo o número de indivíduos que

dizem perceber mudanças no atendimento prestado por servidores públicos. Uma forma de

analisar essa questão foi iniciada no ítem 7 quando se falou em uma expectativa que não se

concretiza na prática. Ou seja, existe uma expectativa fundamentada (vide referencial teórico)

e compartilhada pela sociedade, o que se traduz na construção de representações sociais sobre

o servidor público. Essas representações vão confirmar essas expectativas, dar corpo às

percepções e influenciar o comportamento dos indivíduos em relação ao fenômeno em

questão. Contudo, alterando-se a forma como tal fenômeno se apresenta, as expectativas não

se confirmam e dão lugar ao que se chamou no ítem 7 de "surpresa". O sentimento de

"surpresa" tira o sujeito de um lugar de conforto e o coloca numa situação onde se busca

entender o "novo". Uma vez que um grupo de pessoas comece a vivenciar essa situação de

"surpresa" ou de "não era assim antes", novas tentativas de entender a nova realidade vão se

iniciar naquele grupo. A teoria das representações, defendida por Moscovici (1998), confirma

tal perspectiva ao chamar atenção para o fato de que essas representações são formas de saber

que se apóiam em um tipo de esfera pública que ajudam a formar e consolidar. Contudo, tal

conhecimento simbólico produzido pela comunidade é passível de mudança na medida em

que transformações mais amplas ocorrem na esfera pública. Assim, as representações estão

sempre se fazendo no contexto das inter-relações e ações que estão, elas também, sempre se

fazendo.
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Gráfico8. a minha percepção, atualmente o atendimento dos servidores públicos está
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Fonte: Tabulação da pesquisa

9) Na minha opinião, o serviço público não tem a menor chance de melhorar. Vai continuar

sendo como sempre foi.

Nenhum discente disse concordar plenamente com essa afirmativa, seguindo de apenas

11% que concordam em grande parte. Assim, totalizando 72% dos discentes que dizem

discordar plenamente e em grande parte com essa afirmação.

Sendo assim, pode-se confirmar que existe na mentalidade dos discentes a percepção

de que o serviço público está mudando como já foi dito no ítem 7 e 8. Esses dados

sugerem, conforme explanação no ítem 8, que transformações ocorridas no contexto do

serviço público brasileiro estão sendo confrontadas com as expectativas negativas desse

universo de respondentes e provocando uma reelaboração de suas percepções originais.
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Gráfico 9. a minha opinião, o serviço público não tem a menor chance de melhorar.

Vai continuar sendo como sempre foi
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Fonte: Tabulação da pesquisa
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10) O atendimento que recebo dos servidores lotados no Pólo Universitário não é diferente

de outros órgãos públicos.

Apenas 11 % dos discentes concordaram com a afirmativa, seguidos de 23 % que disseram

que concordam em parte e discordam em outra parte. Finalizando, 66% dos discentes

discordam plenamente e em grande parte com a afirmativa feita.

Pode-se concluir que a percepção dos discentes em relação aos servidores públicos

lotados no Pólo Universitário é diferente dos demais órgãos públicos, sugerindo que existem

especificidades nesse setor responsáveis por uma mudança de percepção dos seus usuários.
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Gráfico 10. O atendimento que recebo dos servidores lotados no Pólo Universitário

não é diferente de outros órgãos públicos
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Fonte: Tabulação da pesquisa

11) Na minha opinião, os servidores do Pólo universitário, prestam um serviço de

qualidade e se mostram gentis e solícitos:

Nenhum discente discorda plenamente dessa afirmação, seguindo de apenas 9% que dizem

discordar em grande parte. Finalizando, 65 % concordam plenamente e em grande parte com

a afirmação feita.

Com isso, conclui-se que o serviço prestado pelos servidores públicos do Pólo

Universitário é percebido pelos discentes como diferenciado, pois verificam qualidade no

atendimento recebido assim como a atenção e gentileza dos atendentes (servidores).
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Gráfico 11. Na minha opinião, os servidores do Pólo universitário, prestam um serviço de

qualidade e se mostram gentis e solícitos
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Fonte: Tabulação da pesquisa

12) Acredito que os servidores do Pólo Universitário prestam um serviço diferenciado por

estarem ligados à uma universidade e isso faz toda diferença:

51 % dos discentes dizem concordar plenamente e em grande parte com essa afirmação,

seguido de 37 % que dizem concordar em parte e discordar em outra parte. Apenas 12 %

dizem discordar plenamente e em grande parte com a afirmação feita.

Pode-se concluir que os discentes atribuem o atendimento diferenciado dos servidores do

Pólo ao fato de estarem dentro de uma universidade, o que poderia estar ligado à maior

qualificação dos servidores (recebem treinamento sistemático); ao nível de escolaridade dos

mesmos (são em sua maioria graduados); o menor tempo de vivência no serviço público (com

a expansão do pólo, é grande o número de servidores recém-contratados e com pouco tempo

de casa); a maior exigência das chefias e dos usuários (professores e alunos). Uma

consideração importante aqui é o fato de que o maior nível de exigência sofrido pelos

servidores do Pólo pode fazer aumentar a sensação de desafio. Simultaneamente, esses

servidores estão sendo treinados constantemente, o que faz com que suas habilidades sejam

reforçadas. Esse binômio desafio - desenvolvimento de habilidades, é considerado pelos

estudiosos em comportamento organizacional como um forte componente motivacional.
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Assim, pode-se apontar a variável motivação como mais uma responsável pelo desempenho

diferenciado dos servidores do Pólo.

Gráfico 12. Acredito que os servidores do Pólo Universitário prestam um serviço

diferenciado por estarem ligados à uma universidade e isso faz toda diferença

;« . ~'~~~ __ ~~'QOOOo.~~""""'>O: """"~ ~

!,
1
!

!,
~,,,
~,,,
i,,,,,
~
i,

I
1
j,
!

~,
!,,,,
f,,,
!,,
i,,,,,,
~
!
i,,
!,,,
~,
!,,,,,
~,,,
!,
~
1,,
1,,,
1,,,,
1
!,,
~
!,-... . .. .. . .

Discordo
totalrnente

Fonte: Tabulação da pesquisa



42

-v. CONCLUSAO

6. Considerações finais

Devido ao fato de cada indivíduo ser único em sua forma de pensar e agir, com suas

experiências e concepção do mundo que o rodeia, a percepção de cada um tende a ser

singular, já que cada um tem sua própria história de vida condicionando sua percepção.

Contudo, não se pode deixar de contemplar a influência decisiva do contexto social que

acolhe o indivíduo e o transforma em um membro de um grupo maior. Sendo assim, o

individual e o social interferem de maneira indissociável na formação da percepção do

indivíduo sobre o mundo que o rodeia. Essa pesquisa buscou investigar a construção

individual e social da percepção sobre o servidor público brasileiro. Para tanto, recorreu-se à

teoria das Representações Sociais como suporte básico para o entendimento da gênese e do

desenvolvimento dessas percepções.

1. Quais os reflexos da representação social de servidor público no Brasil na

percepção dos servidores lotados no Pólo Universitário sobre sua profissão?

A percepção dos servidores públicos, ao responderem questões baseadas na representação

social de sua categoria, sugere uma dicotomia. Os entrevistados concordam entre si que

existem servidores que fazem jus às percepções negativas da sociedade sobre a categoria.

Contudo, deixam claro que isso não se aplica à eles. Todos os entrevistados se consideram à

margem dessa percepção.

Essa percepção dicotômica de si mesmo como servidor público foi um achado interessante

da pesquisa, pois sugere algumas reflexões. Uma primeira consideração seria no sentido de

analisar a entrevista de forma dialógica. No momento em que são perguntados sobre a

imagem da categoria diante da sociedade, os servidores são chamados a refletir sobre o seu

trabalho e o seu papel social. Nesse momento o senso crítico do profissional é ativado. As

representações sociais são revividas, repensadas e reelaboradas. No caso dos servidores

entrevistados, a pesquisa demonstrou que possuem um caráter essencialmente negativo.

Sendo assim, sugere-se que uma vez confrontados com a realidade, e diante de um rápido

auto-julgamento, os servidores abordados se excluem do grupo dos servidores que

corroboram as representações sociais da categoria profissional da qual fazem parte. Ao

mesmo tempo em que essa atitude revela um sentimento de vergonha por pertencer a tal
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classe, contrapõe-se um sentimento de orgulho de ser aquele profissional que faz a diferença,

que rompe com o modelo, que se recusa a compactuar com a maioria. Esse sentimento de

"orgulho" pode ser interpretado como um mecanismo de defesa criado para suportar os

ataques do corpo social à sua auto-estima de trabalhador. Indo além, seria o caso de nos

perguntarmos se não seria esse "mecanismo de defesa" a pólvora necessária para a mudança

de comportamento desses servidores.

2. Qual a origem do mito, onde o servidor público é taxado como apático,

desmotivado, descomprometido e indulgente?

No contexto investigado, ambas as partes da pesquisa - referencial teórico e pesquisa de

campo - corroboram para a origem do mito a tempos longínquos, onde o serviço público era

considerado cabide de emprego, sinônimo de apadrinhamento, clientelismo e vantagens

políticas. O patrimonialismo, o clientelismo e a intervenção do Estado na economia estão

inscritas na tradição brasileira como características persistentes da herança colonial e no estilo

do serviço público. Esse histórico foi responsável pela construção das representações sociais

do servidor público brasileiro e vem, ao longo do tempo, se reproduzindo no imaginário social

e se materializando por meio da percepção negativa da sociedade em relação ao mesmo.

Os servidores públicos entrevistados reconhecem esse histórico de sua categoria

profissional e, como membros da sociedade, também compartilham das mesmas percepções.

Contudo, como representantes da categoria, tendem a individualizar a questão e se ressentem

do preconceito que os envolve. Na percepção desses servidores, o mito se confirma na prática

mas não concordam com a aplicação desse mito à eles. Conforme relatos, eles acreditam que

pagam caro pelo histórico negativo.

3. Analisar a percepção dos usuários a partir dos serviços prestados pelos técnicos

administrativos lotados no Pólo Universitário.

Ainda que de forma fechada, o questionário sinalizou, em um primeiro momento, que os

usuários demonstram um certo descrédito com o serviço público brasileiro. Contudo, a análise

das respostas indica um processo mais complexo. O descrédito aqui apontado relaciona-se às

representações sociais do servidor público compartilhadas pelos membros da sociedade, da

qual fazem parte os respondentes dessa pesquisa. Assim, quando confrontados à afirmativas

que remetem ao conteúdo dessas representações, demonstram, em sua maioria, concordar com
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I 1 Ir em suas expectativas negativas diante do serviço público

•

..da em que são convidados a manifestar sua opinião diante de suas experiências

e tipo de serviço, nota-se que as opiniões sofrem alterações. O que se pode concluir,

forma abrangente, é que as percepções negativas dos respondentes geram uma expectativa

bre o servidor público que, ao que tudo indica, não vem se confirmando de forma

ontundente na prática. Sugere-se, então, que mudanças estejam em curso nesse setor, visto ao

ongo das décadas como ineficiente, moroso, desqualificado etc.

Trazendo o foco para o serviço público disponibilizado pelo Pólo Universitário em

uestão, mais evidente se toma o fato de que as expectativas dos usuários são confrontadas

om suas experiências, causando um sentimento de surpresa diante do bom serviço prestado.

Contudo, os próprios usuários atribuem a diferença no atendimento recebido no Pólo ao fato

de se tratar de uma universidade, onde se oferece, entre outras coisas, maior qualificação e

desafio aos servidores, maior cobrança dos usuários além de garantir certo status ao

trabalhador por estar dentro de uma universidade pública reconhecida em âmbito nacional.

Finalmente, cabe ressaltar que a análise dos dados sinalizam para a necessidade de dar

continuidade a pesquisa, investigando variáveis importantes aqui reveladas que não puderam

ser mais exploradas por não estarem compreendidas no escopo da mesma.

7. Sugestões para trabalhos futuros:

Um trabalho de pesquisa nunca se esgota em si mesmo. O presente trabalho não foge a

regra. Seria relevante um tip9 de análise que comparasse os servidores lotados no Pólo

universitário com os da sede da instituição, pois embora pertencentes ao mesmo gênero,

possuem suas especificidades. Tal comparação poderia evidenciar traços importantes do

discurso exortativo que podem ser mencionados e interpretados, trazendo contribuições para o

entendimento que temos do funcionamento de serviços públicos em instituições de ensino
•superIor.
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VII. ANEXOS

8. Constituição de 1988 e a lei do servidor concursado

Na Constituição de 1988 CAPÍTULO VII Da Administração Pública SEÇÃO I

Disposições Gerais, Art. 37diz:

A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os

requisitos estabelecidos em lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão

declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por

igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em

concurso público de provas e/ou títulos será convocado com prioridade sobre novos

concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por

servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições

previstos em lei;

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar-

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de

deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a

necessidade temporária de excepcional interesse público;

X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre

servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data;

XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneraçã

r1f"\~ ~pnllil{)res núhlicos .. observados, como limites máximos e no âmbito dos respecti o
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Poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por

membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal

Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos

Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser

superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para o efeito de remuneração de

pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no art. 39, § 1.°;

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem

acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico

fundamento;

XV - os vencimentos dos servidores públicos, civis e militares, são irredutíveis e a

remuneração observará o que dispõem os arts. 37, XI, XII, 150,11,153,111, e 153, § 2.°, I;

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver

compatibilidade de horários:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias,

empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público;

Regimes Jurídicos dos Servidores Públicos

Originariamente, a Constituição Federal havia estabelecido que fosse aplicado aos entes

federativos um regime jurídico único para todas as suas contratações. Posteriormente, a

Emenda Constitucional n°. 19 flexibilizou tal exigência, estabelecendo a possibilidade de

adoção de regime estatutário ou celetista.

A regulamentação do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e

das fundações públicas federais é realizada, no Brasil, pela Lei Federal nO.8.112/1990. Não

estão incluídos no regime jurídico estabelecido por esta lei os empregados públicos federais

que são regulados pelos ditames da Consolidação das Leis do Trabalho e da Lei Federal n°.

9.962/2000.

Ressalve-se que a partir da Constituição Federal de 1988, ambos os regimes devem respeitar

algumas regras constitucionalmente estabelecidas, como, por exemplo: todos os admitidos

pelo empregador público devem estar sujeitos a um processo seletivo ou concurso público.
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Assim, no Brasil existem os chamados servidores estatutários (vinculados ao regime da Lei

Federal n°. 8.112) e os chamados servidores celetistas (obedecem à Consolidação das Leis do

Trabalho ).

Todavia, tendo em vista a concessão de cautelar com efeitos ex nunc na data de 2 de agosto de

2007 na ADln 2.135, que suspendeu a eficácia da EC 19 na parte em que modifica o caput do

Art. 39 da CF/1988 por violação ao Art. 60, 11, da CF/1988 (vício de iniciativa), o Regime
,

Jurídico Unico foi restabelecido.

LEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores

públicos civis da União, das autarquias e das

fundações públicas federais.

PUBLICAÇÃO CONSOLIDADA DA LEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990,

DETERMINADA PELO ART. 13 DA LEI N° 9.527, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.

,
O PRESIDENTE DA REPUBLICA Faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:

Seção 111

Do Concurso Público

Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas

etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira,

condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando

indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente

previstas. (Redação dada pela Lei nO9.527, de 10.12.97) (Regulamento)

Art. 12. O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado

uma única vez, por igual período.

§ 1o O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em

edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação.
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§ 2° Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso

erior com prazo de validade não expirado.

Seção V

Da Estabilidade

Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de

vimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) anos de

tivo exercício. (prazo 3 anos - vide EMC nO19)

Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada

julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla

e texto não substitui o publicado no D.O.U. de 12.12.1990 e Republicado no D.O.U. de

.3.1998

asília, 11 de dezembro de 1990; 169° da Independência e 102° da República.

RNANDO COLLOR

bas Passarinho
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"VIII. APENDICES

- Questionário aplicado aos discentes

Caros colegas,

Peço, gentilmente, alguns minutos de atenção para o preenchimento deste questionário que
ervirá como base de dados para pesquisa da minha monografia, que tem como escopo a
. vestigação sobre a representação social dos servidores públicos no Brasil. Para tanto, será
ealizada uma pesquisa junto aos servidores públicos lotados no Pólo universitário. Em vista
isso, preciso saber qual a sua percepção como usuário (discente) sobre o serviço prestado
elos mesmos.
brigado pela colaboração! !!

I - -S AFIRMAÇOES PODEM TER DIREÇAO POSITIVA OU NEGATIVA

LIKERT)

A B C D E

oncordo Concordo em Concordo em Discordo com Discordo
enamente grande parte parte e grande parte totalmente

r11 ~f'f"\~~A Pl"'Yl

IRMATIVA~ S
~ _ ..•...•...•.

outra A B C D E

~aminha percepção, o servidor público brasileiro possui um.stórico negativo sobre o trabalho prestado à sociedade.
la minha experiência, os servidores públicos fazem jus a

~ e histórico, pois são, em sua maioria desmotivados e
gligentes com seu trabalho.
uando penso no servidor público logo me vem à cabeça
uele sujeito que chega no escritório, pendura o paletó na
deira e vai bater papo ou resolver seus próprios interesses .

• dos meus pais, parentes amigos estórias~mpre OUVI e
~preciativas sobre o servidor público.
redito que a estabilidade no emprego seja um dos maiores
"'ponsáveis por esse histórico negativo.
ando preciso de um atendimento em um órgão público, já
preparo para ser mal atendido ou não ter meu problema
olvido.
gumas vezes me surpreendo ao ser bem atendido em uma
~partiçãopública.
minha percepção, atualmente o atendimento dos servidores
licos está melhor.
minha opinião, o serviço público não tem a menor chance
melhorar. Vai continuar sendo como sempre foi.
atendimento que recebo dos servidores lotados no Pólo
• ersitário não é diferente de outros órgãos públicos.
minha opinião, os servidores do Pólo universitário prestam
serviço de qualidade e se mostram gentis e solícitos.
edito que os servidores do Pólo universitário prestam um
iço diferenciado por estarem ligados à uma universidade .

.;s{) faz toda diferença.
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~C:Llii.","..r.· e B -Entrevista semi-estruturada aplicada aos técnicos administrativos lotados no
. ., .ersltarlO.

. ores públicos

ento de coleta de dados para fundamentar meu TCC, sobre representação social do

. ar público no Brasil. O estudo tem como escopo a investigação sobre representação

no trabalho, entre servidores públicos de um pólo universitário federal localizado na

_ -o sul fluminense e sua relação com a percepção no trabalho

. Como você descreveria a percepção das pessoas (público em geral) sobre o servidor

público no Brasil?

_. Qual a sua percepção como servidor público?

.,). Em sua opinião, qual a origem e os motivos das críticas feitas pela sociedade contra o

servidor público?

. De que maneira você lida com as críticas (ou com a idéia de que o servidor público é

visto de forma negativa pela sociedade)?

5. Como isso se reflete no seu trabalho?

6. Como você avalia seu trabalho?

7. Qual o retomo que os usuários (alunos) dos seus serviços lhe dão sobre sua atuação

como servidor público?

8. Você teria algum exemplo interessante para contar?


