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RESUMO 

 

 

 

GOMES, N.F. A conduta moral na administração pública: um estudo com ocupantes de 

cargos comissionados.  São Paulo, 2010.  202 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

 

 

Este trabalho teve como finalidade investigar a conduta moral presente no trabalho na 

administração pública a partir da percepção de sujeitos ocupantes de cargos de chefias ou de 

assessorias em órgãos públicos no Estado de São Paulo. As discussões baseiam-se em 

reflexões de pensadores da Teoria Critica, em particular em obras de Adorno, Horkheimer e 

Marcuse. Para o estudo sobre a moralidade foram estabelecidos dois aspectos de investigação 

que discutem os seus efeitos e suas manifestações na conduta ética no contexto do trabalho no 

serviço público: a racionalidade e o funcionamento da administração pública; e a moralidade 

do indivíduo. Os dados e as percepções dos sujeitos foram colhidos por meio de entrevista 

semidirigida. A discussão dos dados apontou que a forma de funcionamento e a racionalidade 

presentes na administração pública mantêm um ambiente e uma lógica que favorecem 

condutas que rompem com a moralidade que considera o indivíduo e o coletivo. A formação 

do indivíduo na atualidade tem favorecido condutas voltadas para interesses privados. Ambos 

os aspectos apresentam efeitos na moralidade e na conduta dos indivíduos no trabalho. O 

estudo identificou sujeitos que mantêm a capacidade para a autorreflexão, fundamental para a 

resistência à violação da ética. O estudo aponta algumas indicações para contribuir com 

objetivos educacionais que considerem os aspectos subjetivos e psicológicos e que possam 

repercutir na moralidade.  

 

 

Descritores: Ética; Moral; Trabalho; Administração Pública; Teoria Crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

GOMES, N.F.  The moral conduct in public administration: a study accomplished with 

those who hold commissioned positions. São Paulo, 2010. 202 f. Tese (Doutorado) – 

Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

 

 

The objective of this essay was to investigate the moral conduct at work within public 

administration, from the perception of individuals who hold chief or consulting positions in 

public institutions of the State of São Paulo. The discussions are based on reflections of 

theorists of the Critical Theory, particularly on publications of Adorno, Horkheimer and 

Marcuse. For the study about morality, two aspects of investigation have been established in 

order to discuss its effects and manifestations on ethical conduct at work within public 

service: the rationality and functioning of public administration; and the morality of the 

individual. The data and the perceptions of the individuals have been gathered through semi 

directed interviews. The discussion of the data has indicated that the organization and the 

rationality observed in public administration foster an environment and a logic that favor 

conducts which break up with the morality that takes into consideration the individual and the 

collectivity. Today, the individual‘s qualification has been favoring behaviors aimed at private 

interests. Both aspects influence the individual‘s morality and the behavior at work. This 

essay has identified individuals who keep their ability of self-reflection, which is fundamental 

to withstand ethical violation. The essay points out some recommendations that aim to 

contribute to educational objectives which take into consideration psychological and 

subjective aspects and that can also influence morality. 

 

 

 

Index Terms: Ethics; Moral; Work; Public Administration; Critical Theory. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este estudo propõe-se contribuir para fomentar discussões e reflexões críticas no sentido 

de compreender a estruturação da administração pública como prestadora de serviços, levando 

em consideração os cidadãos e o trabalhador público, este se reconhecendo no trabalho que 

realiza. De forma mais abrangente, busca contribuir para a compreensão das entranhas do 

funcionamento social e de formas de resistência à não formação do indivíduo e viabilizar o 

resgate ou o fortalecimento da ética das relações no trabalho e a ética na sociedade.  

O interesse em realizar esta pesquisa surgiu, em parte, pela atuação como psicóloga e 

educadora, atuante na área da psicologia do trabalho aplicado à administração pública há mais 

de duas décadas, com destaque para: ações educacionais e grupos de reflexão no trabalho, de 

capacitação, de sensibilização e de desenvolvimento profissional com funcionários públicos e 

outros agentes que atuam na administração pública. Esses projetos educacionais no âmbito 

profissional têm abrangido servidores tanto dos governos federal, como estaduais e 

municipais. Os diferentes projetos educacionais apresentam objetivos diversos e não 

necessariamente conseguem atingir as finalidades a que se propõem, mas em geral buscam a 

humanização das relações de trabalho, maior identificação dos servidores com o trabalho que 

realizam e melhor atendimento e prestação de serviços aos cidadãos. 

Essas práticas educacionais e de desenvolvimento profissional, realizadas junto aos 

funcionários e servidores públicos, bem como a escuta de relatos e debates sobre seu contexto 

do trabalho e sobre como se veem inseridos nele, têm propiciado o contato próximo da 

pesquisadora com a realidade vivida pelo funcionalismo. Com esse contato e a escuta foi-se 

configurando uma clara imagem sobre a realidade e condições do serviço público e sobre a 

conduta e atitude do servidor no trabalho e fora dele, permitindo uma importante, embora 

limitada, reflexão sobre a administração pública e seus colaboradores diretos. 

Uma das maneiras de refletir sobre a formação do indivíduo é ter como objeto de estudo 

suas atitudes no cotidiano e analisar como elas se expressam por meio de seus atos nos 

diferentes contextos. Consequentemente pode-se também compreender parte do 

funcionamento da sociedade e como esse funcionamento engendra a formação do indivíduo, 

tanto nas dimensões objetivas quanto nas subjetivas.  

Nessas diversas ações educacionais realizadas, tanto no âmbito municipal, estadual ou 

federal, voltadas para a profissionalização no serviço público, foi sendo constatado que a 

maioria dos servidores se refere ao trabalho e se reporta às relações no contexto profissional 
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de modo semelhante, ou seja: estes servidores, apesar de atuarem em áreas diferentes, 

instâncias e esferas de poder diversas, a impressão passada é a de que há algo em comum na 

forma de ser servidor público e no modo das instituições públicas prestarem serviços 

públicos. Essa constatação indica que há fatores intrínsecos na sociedade, os quais geram 

seres sociais que mantêm sua forma de funcionamento e leva a supor que há uma maneira de 

ser da administração pública, aquela que é coerente com essa sociedade, que mantém 

determinado funcionário para conservar a administração da maneira como está.  

 Também as queixas dos funcionários apresentam semelhanças quando se referem às 

características do cotidiano, na forma como abordam as relações internas e com o usuário do 

serviço. Há pontos em comum quando se referem a determinadas características nas suas 

próprias atitudes ou dos gestores, ocupantes de cargos nomeados e de confiança do governo 

em gestão. É usual surgir em sala de aula discussão a respeito da ética no trabalho; há relatos 

frequentes de percepção e confirmação de condutas consideradas antiéticas por parte das 

pessoas que compõem o serviço público.  

Por isso, abordar a ética tem sido constante em estudos, pesquisas, noticiários, em 

conversas formais e informais, especialmente sobre o contexto político e a realidade da 

administração pública. Assim, como pesquisadora e psicóloga docente educadora, atuando 

nos projetos desenvolvidos no serviço público que se configuram em um contexto prático, 

tem-se constatações pertinentes para uma investigação que visualize e discuta problemas 

éticos que atingem o setor da administração pública, questões próximas e impregnadas do 

senso comum.  

O objeto desta pesquisa foi investigar e compreender o comportamento na administração 

pública sob a ótica da ética, ou seja, abordar a moralidade refletida e presente no contexto de 

trabalho. Propôs-se refletir sobre aspectos da moralidade individual e sobre fatores do 

funcionamento da ‗máquina‘ pública e como estes repercutem na moralidade no trabalho.  

A análise apoiou-se em referencial teórico que reflete criticamente a realidade e a 

formação psíquica e social do indivíduo; para tal fundamenta-se na Teoria Crítica dos 

frankfurtianos, especialmente Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse; e 

também se fundamenta em alguns autores brasileiros e nas reflexões de amplitudes social e 

cultural realizadas por Sigmund Freud. 

Para viabilizar o estudo, restringiu-se o campo de investigação, sendo selecionados 

como sujeitos da pesquisa gestores públicos, ocupantes de cargos nomeados, comissionados 

do governo do Estado de São Paulo, funcionários de carreira (concursados) designados na 

função nomeada ou apenas ocupantes de cargo comissionado. Buscou-se avaliar a postura e a 
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avaliação da aplicação prática da ética por indivíduos que, supostamente, possuem maior 

autoridade e autonomia (para viabilizar projetos de ação e prestação de serviços, gerenciar e 

distribuir recursos e verbas) do que o servidor que ocupa apenas o cargo de carreira. O estudo 

se baseou apenas na percepção dos entrevistados, não tendo sido realizado procedimento 

prático para sua validação.  

Considerando que a ―mediação da sociedade abrange o conjunto das relações sociais e 

emoções dos homens‖ (HORKHEIMER; ADORNO 1947/1985
1
, p.47) a administração 

pública está também sujeita à dinâmica social como qualquer outra instituição social; não 

podendo isolá-la, mas considerá-la como produto da sociedade, dado que ela também 

influencia a sociedade, em um processo dinâmico. 

O estudo que compreende as atitudes que violam, violentam, corrompem e não 

consideram os interesses coletivos, pode contribuir para compreender os indivíduos na 

sociedade, ampliar saídas, fazer constatações que possam ser levadas para outras situações e 

considerações. Como também pode contribuir para a minimização da ‗mutilação‘ da 

consciência, minimizar a violência e encontrar meios para promover a emancipação dos 

sujeitos. Ao se analisar as condutas que não consideram a ética como um valor de 

emancipação e humanização dos sujeitos, há de se questionar como é possível uma elucidação 

e ampliação da consciência sem uma forma de reflexão crítica que possa favorecer o 

esclarecimento e a desbarbarização da sociedade e dos sujeitos. 

Certamente esta pesquisa busca responder e corresponder a uma expectativa mais 

imediata, que possibilite visualizar saídas educacionais ou outras contribuições da Psicologia, 

da Teoria Crítica e da Psicanálise na efetivação de instituições públicas voltadas para as 

necessidades dos cidadãos; contribuir, portanto, para que os indivíduos resistam à violência 

nos pequenos atos, sendo éticos ao considerar o outro, podendo viabilizar a concretização do 

interesse público na justa prestação de serviço à sociedade. 

 Este trabalho está dividido em seis capítulos. Nos três primeiros capítulos são 

apresentadas a fundamentação teórica e as relações com os propósitos da pesquisa; nos 

capítulos seguintes são relatadas: a pesquisa com resultados, as análises e as considerações 

finais. 

Os temas abordados na conceituação teórica estão interligados, pois todos os aspectos 

relacionados à ética considerados importantes para contribuir na reflexão do tema da pesquisa 

                                                 
1
 Neste trabalho, quando a obra consultada não corresponder à da data original da publicação, as citações 

bibliográficas serão apresentadas com duas datas, citando-se primeiramente a data original da publicação, e a 

seguir, a data da obra consultada.  
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são afetados pela força integradora da sociedade administrada, enfim são determinados e 

determinantes do funcionamento social. Porém, mesmo considerando que a discussão de cada 

tema destacado na fundamentação teórica parte de alguns pontos comuns e têm no seu âmago 

os mesmos princípios e reflexos do funcionamento social, optou-se por organizar os temas em 

três capítulos distintos, visando permitir o destaque de alguns pontos específicos ou peculiares 

no capítulo correspondente e descrever os aspectos relacionados ao tema discutido, o 

elemento em destaque na pesquisa.  

Os três capítulos iniciais tratam da reflexão teórica e a implicação na pesquisa, sendo 

o primeiro sobre a constituição da moralidade, o segundo sobre a constituição do indivíduo 

que se insere no universo do trabalho, e o terceiro trata da racionalidade presente no trabalho 

na administração pública.  

O primeiro capítulo, denominado: A moralidade na sociedade administrada inicia 

com uma discussão sobre a formação da moralidade na sociedade vigente, e, em seguida, para 

ilustrar diferentes concepções de moralidade e ética, são apresentadas algumas pesquisas 

sobre os temas e discutidas as diversidades em relação aos conceitos e objetivos propostos. É 

discutido ainda nesse capítulo os atributos da moralidade para o exercício da ética, 

justificados em apontamentos de Adorno e Horkheimer.  São esses atributos destacados que 

são estudados nesta pesquisa, destacando todos os atributos morais a serem investigados,  

 No segundo capítulo: A formação do indivíduo para o trabalho administrado 

discutiu-se a respeito do processo de formação do indivíduo para o universo de trabalho 

administrado, tendo este a técnica como essência. A racionalidade presente no universo do 

trabalho foi destacada e discutida, apontando-se sua repercussão na formação e conduta dos 

indivíduos. 

No terceiro capítulo: A administração pública e sua racionalidade colocou-se em 

destaque a discussão da racionalidade presente na proposta de eficiência para o 

funcionamento do Estado — que subsidia uma maneira atual de gestão administrativa e 

gestão dos funcionários — e são analisadas as possíveis repercussões na moralidade. São 

destacados alguns aspectos do trabalho administrado no contexto da administração pública 

(apontados no segundo capítulo) e discutidas as formas de gestão da administração pública 

que possam repercutir na conduta do indivíduo no exercício das atividades profissionais, 

selecionados para estudo nesta pesquisa. 

No quarto capítulo: Objetivos e métodos da pesquisa relatou-se a proposta de 

pesquisa, apontando suas proposições, métodos utilizados na estruturação para coleta de 

dados e critérios para estabelecer a amostra da população, baseados em dados levantados na 
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pesquisa preliminar realizada. Também foi apresentado o instrumento de pesquisa utilizado. 

Foram descritas as questões da entrevista, apontando os objetivos que cada uma delas 

investigou, além dos procedimentos utilizados na aplicação, análise e tratamento dos dados. 

No quinto capítulo: Análises e discussão dos dados da pesquisa relatou-se a pesquisa 

realizada, com algumas considerações sobre o contato com os sujeitos e sobre a aplicação do 

instrumento. Para análise dos dados levantados utilizou-se como parâmetro o quadro 

demonstrativo das atribuições e dos objetivos relativos a cada pergunta do questionário 

aplicado. 

 No sexto capítulo: A moralidade na administração pública: limites e possibilidades 

relatou-se algumas considerações sobre as discussões dos dados da pesquisa e descreveu-se 

recomendações finais que possam contribuir com ações educacionais que repercutam na ética. 

Estão anexos à pesquisa, os textos: I - instrumentos preliminares utilizados na 

pesquisa prévia; II - Termo de Consentimento para participar da pesquisa; III – dados 

levantados com os pesquisados agrupados por questões.  
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CAPÍTULO I - A MORALIDADE NA SOCIEDADE ADMINISTRADA
2
 

 

 
―Não só a possibilidade objetiva – mas também a 

capacidade subjetiva para a felicidade – é própria 

da liberdade.‖ 

         [Adorno - Mínima Moralia] 
 

 

1.1. A constituição da moralidade e da ética na sociedade vigente 

 

 A ética pode ser considerada como ação humana balizada em valores e princípios 

ligados ao bem comum. Para construir uma ação ética, o indivíduo precisa ter certas 

habilidades que o tornem capaz de discernir para fazer escolhas, compreendendo que elas 

repercutem em si mesmo, no outro e no coletivo: ser autônomo, consciente de seus atos, 

atitudes e atividades, tendo clareza de suas finalidades e relacionando-as com a sua vida e a 

dos outros seres. A conduta ética pressupõe consciência e autonomia na práxis. 

Maia (1964/1998, p.152), baseando-se em Adorno a partir de Mínima Moralia, 

argumenta que ―[...] o agir ético é algo que diz respeito a um indivíduo autônomo, pois 

somente a este é facultado realizar conscientemente uma atividade cujo fim é imanente à 

própria ação, à sua própria vida e que a projeta para algo além dela e que lhe dá sentido‖. O 

autor acentua que o agir ético está permanentemente ligado à vida, e como a própria vida do 

indivíduo vem sofrendo mutilações e está esvaziada, a ética não tem como ocorrer. O 

indivíduo ilusoriamente se vê ―preenchido‖, mas é ―um preenchimento pelo todo social‖, ele 

não se dá conta que esse preenchimento vem de fora, e não de seu próprio interior; iludido, 

acredita estar identificado ―consigo mesmo‖. (MAIA, 1964/1998, p. 153). 

Adorno em Minima Moralia em diversos de seus aforismos ao abordar a moralidade 

evidencia que na sociedade administrada há uma estreita relação da moral vigente com a 

dominação. A força desta sociedade integra a todos numa racionalidade que impossibilita a 

consciência, a autonomia e assim impossibilita uma moralidade que considere a vida num 

sentido pleno. A moral existente é reflexo da vida ―danificada‖. 

                                                 
2
 Sociedade administrada: terminologia cunhada pelos teóricos críticos, especialmente Horkheimer e Adorno, 

para expressar a força integradora da sociedade que se sustenta na razão instrumental. O conhecimento e os 

pensamentos presentes na sociedade administrada instrumentalizam a vida, não consideram o humano e não 

proporcionam a experiência. A racionalidade é técnica de domínio repressivo, que aliena. Nessa sociedade o 

indivíduo insere-se e compõe, sem crítica, relações instrumentalizadas. 
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 Adorno (1951/1993, p.7) descreve que ―o processo de produção material arrasta 

consigo [a vida] como um apêndice sem autonomia e sem substância própria. Quem quiser 

saber a verdade acerca da vida imediata tem que investigar sua configuração alienada‖. 

A vida reduzida ao mero consumo e configurada de forma objetivada afasta a 

possibilidade da ética e da consciência; é inviável buscar compreender a ética e a moralidade 

sem considerar a existência na contemporaneidade, e é imprescindível refletir sobre o 

indivíduo no funcionamento social e nas relações humanas que ele integra.  

A noção de ética está relacionada com a condição de constituição da sociedade e da 

cultura vigente. A ética pressupõe a superação do estado natural para um estado cultural, 

civilizatório, de emancipação da consciência, e a consideração dos outros seres para uma 

convivência coletiva, suposição prejudicada nesta sociedade administrada, como salienta 

Marcuse (1956/1982, p.21): 

 
A livre gratificação das necessidades instintivas do homem é incompatível com a 

sociedade civilizada: renúncia e dilação na satisfação constituem pré-requisitos do 

progresso. [...] O sacrifício metódico da libido, a sua sujeição rigidamente imposta 

às atividades e expressões socialmente úteis, é cultura. [...] Contudo, o progresso 

intensificado parece estar vinculado a uma igualmente intensificada ausência de 

liberdade. Por todo o mundo da civilização industrial, o domínio do homem pelo 

homem cresce em âmbito e eficiência. 

 

O autor denuncia a contradição existente nessa sociedade: enquanto o progresso e suas 

realizações — ―produtos da capacidade intelectual da humanidade‖—, poderiam ser capazes 

de criar ―um mundo verdadeiramente livre‖, o indivíduo, ao contrário, torna-se cada vez mais 

―eficaz na subjugação e destruição do homem pelo homem‖. (MARCUSE, 1956/1982, p. 22). 

A liberdade é um requisito fundamental da ética. Nela está implícito o exercer da 

razão, contrapondo-se as paixões e a submissão cega às pulsões.  Nas condições objetivas da 

sociedade em vigor, a liberdade e a razão não têm sido exercidas pelos indivíduos, acentuando 

ainda mais a alienação. Marcuse denuncia em seus apontamentos a carência de sentido das 

condições objetivas e do funcionamento social, que se mostram libertários, mas acabam por 

aprisionar a todos em suas teias, dado que ―o povo, eficientemente manipulado e organizado, 

é livre; a ignorância e a impotência, a heteronomia introjetada, é o preço de sua liberdade‖. 

(MARCUSE, 1956/1982, p. 8). 

O autor hesita em ―empregar a palavra liberdade‖, por esta ter sido tantas vezes usada 

para justificar crimes contra a humanidade, e aponta que a ―liberdade econômica‖ produz 

―pobreza e exploração‖. Por fim, esclarece o processo presente nessa sociedade: a liberdade 
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torna-se submissão e converte-se em ―servidão voluntária‖ (MARCUSE, 1956/1982, p. 8), e 

na página seguinte adverte: 

 

[...] repetidamente, povos foram libertados em todo o mundo por seus amos e 

senhores, e a nova liberdade dessas gentes redundou em submissão não ao império 

da lei, mas ao império da lei dos outros. O que principiou como submissão pela 

força cedo se converteu em ―servidão voluntária‖, colaboração em reproduzir uma 

sociedade que tornou a servidão cada vez mais compensadora e agradável ao 

paladar. [...] Hoje em dia, essa união de liberdade e servidão tornou-se ―natural‖ e 

um veículo do progresso.  

 

A liberdade é fundamental no exercício da ética, por isso só pode ser exercida de fato 

numa sociedade justa: com possibilidades de escolhas ao indivíduo e que ele possa exercer 

suas potencialidades desvinculadas tanto dos interesses da sociedade administrada quanto do 

universo da necessidade (MARCUSE, 1956/1982). Ou seja, o indivíduo, numa sociedade 

diversificada e rica em possibilidades, podendo fazer escolhas, desenvolve suas 

potencialidades numa ambiência na qual a tensão vivida, por causa das exigências desse 

universo da necessidade — as paixões e as obrigações da sociedade —, estaria amenizada. 

O mal-estar sofrido pela tensão entre a realização das paixões e o ato de não se deixar 

sucumbir a elas é tratado por Freud para explicar a lógica inconsciente das exigências 

pulsionais e a imposição dos ideais e da lei como constituintes dos objetivos da sociedade e da 

cultura (FREUD, 1930/1988). Para ele, a pulsão exige do sujeito e a civilização impede a 

realização dessas exigências pulsionais: o mal-estar se instala no indivíduo, é gerado um 

conflito interno e em relação à cultura, que impõe regras e impossibilita a realização dos 

desejos. Freud aborda o antagonismo entre o indivíduo e as exigências sociais que 

determinam a forma psíquica da moral. Devido à determinação repressiva, as pulsões são 

canalizadas pelo recalque e formam o superego; e, pela sublimação correspondem aos ideais 

estabelecidos pela cultura, e, destes, se estabelece a moral individual. 

Freud expõe que a vida é regida por dois princípios que se conflitam: o princípio do 

prazer e o princípio da realidade, bem como da pulsão de vida e da pulsão de morte (FREUD, 

(1930/1988). A pulsão de vida tem como fundamento interagir na civilização de forma a 

aproximar os indivíduos, trabalhando em favor da vida comunitária; a pulsão de morte age de 

forma oposta, ou seja, contra a civilização, na compulsão de recuperar um estado anterior à 

vida orgânica. 

De início, as proibições e as restrições vêm do mundo externo, depois elas são 

internalizadas e idealizadas, passando o próprio sujeito a se autocontrolar. Uma grande 

mudança só se realiza quando a autoridade é internalizada por meio do estabelecimento de um 
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superego. O superego é a representação internalizada dos valores e costumes da sociedade e 

compreende a consciência moral do indivíduo bem como a imagem da pessoa moralmente 

ideal (ideal do ego).  

O conceito de superego foi formado por Freud a partir do complexo edipiano, o mito 

grego que retrata a punição e a castração àquele que não observa os valores sociais, 

caracterizando-se como uma vigilância interna em sintonia com a vigilância externa, coletiva. 

Para Freud, o indivíduo não nasce com um superego, essa instância vai sendo estruturada à 

medida que introjeta ideais e identificações; dessa forma, o superego é uma instância 

"coletiva", porque é o coletivo que cada um introjeta sob as formas de censuras e outras 

interdições; e sua formação e desenvolvimentos são mediados por desejos pessoais. (FREUD, 

1930/1988).  

Freud aponta que o ―superego de uma época de civilização tem origem semelhante à 

do superego de um indivíduo‖; pode-se dizer que há ―analogia entre o processo civilizatório e 

o caminho do desenvolvimento individual‖. Dentre as semelhanças, tanto ―o superego 

cultural‖ quanto o ―individual‖ estabelecem ―exigências ideais estritas, cuja desobediência é 

punida pelo medo‖ do indivíduo à tomada de consciência. (FREUD, 1930/1988, p.144). 

Portanto, a ética permite a vida em coletividade com o controle das pulsões.  Freud, na 

mesma obra, define como sendo três os sofrimentos humanos: a) o poder superior da natureza, 

b) a fragilidade do próprio corpo e c) o relacionamento entre as pessoas. A fonte de maior 

sofrimento é justamente o relacionamento com os outros sujeitos. A necessidade humana de 

uma "ética", ou seja, da criação de regras que visam ajustar os relacionamentos mútuos em 

sociedade. Dito de outra maneira, o indivíduo está fadado a conviver com esse incômodo que 

se apresenta como uma eterna insatisfação gerada pela busca de prazer (sempre singular) e o 

consequente recalque. 

A repressão e, consequentemente, a canalização da energia pulsional são 

fundamentais para a constituição da cultura, da sociedade e da moralidade. É essa moralidade 

que conserva as relações e protege os homens deles mesmos e da força da natureza; Freud 

alerta, no entanto, que, apesar da exigência da ética pela cultura, não necessariamente ela 

consegue ser eficaz.  Ela deve ser considerada como uma tentativa de esforço de superar a 

inclinação dos seres humanos à agressividade mútua, conforme aponta Freud (1930/1988, 

p.145): 

A ética deve, portanto, ser considerada como uma tentativa terapêutica – como um 

esforço por alcançar, através de uma ordem do superego, algo até agora não 

conseguido por meio de quaisquer outras atividades culturais. Como já sabemos, o 

problema que temos pela frente é saber como livrar-se do maior estorno à civilização 

– isto é, a inclinação, constitutiva dos seres humanos, para a agressividade mútua [...] 
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Marcuse, entretanto, descreve que a repressão existente em nossa sociedade, fundada 

na ―produção social orientada no sentido do consumo individual e no lucro‖, constitui um 

determinado princípio de realidade que impõe uma ―determinada modificação‖ das pulsões 

(MARCUSE, 1956/1982, p. 46-47). Certamente, a sociedade acaba por intensificar e ampliar 

a repressão, e, consequentemente, potencializa o mal-estar perpetuando dessa maneira a 

dominação, o trabalho penoso e a exposição acentuada à carência. 

Para contribuir com essa análise e, com diferente constatação, Lastória (2001) 

destaca que na sociedade na qual imperam as leis vindas da cultura, resta aos indivíduos uma 

saída contrária à descrita por Freud: 

 
[...]mobilizar as suas energias psíquicas não mais para se deter diante da força dos 

costumes e leis sociais, mas para não se deter entregando-se a elas. Em outras 

palavras, a dificuldade para os indivíduos modernos em estado de massificação é a 

de, justamente, transgredir as normas, e não a de observá-las [...] Os automatismos e 

o poder de repressão se fazem tão profundos e abrangentes que deixaram de ser 

percebidos como tais. (LASTÓRIA, 2001, p. 136) 

 

Há uma mobilização constante das energias psíquicas no indivíduo, em sua relação 

consigo mesmo e com a sociedade, exigências que colocam permanentemente em questão a 

moralidade.  

Na atualidade, as exigências, apesar do grande desenvolvimento tecnológico e do 

saber humano, não têm levado a um desenvolvimento da humanização. Caminha-se: ou para 

manter e atuar a favor dos preceitos do mundo administrado e da dominação, ou para 

hostilizar barbaramente a cultura e a sociedade. Em ―Elementos do Antissemitismo‖ 

Horkheimer e Adorno (1947/1985, p.160) discorrem sobre uma falsa ordem social que produz 

uma ―coletividade bárbara‖, que leva à regressão, à violência, na qual os indivíduos estão 

integrados. Indivíduos ―obcecados e privados de sua subjetividade‖. 

Ao discutir a violência do antissemitismo, os autores relatam o engano que ocorre na 

avaliação de que esse tipo de violência estaria desfigurando a ordem social. Eles afirmam que, 

na realidade, essa ordem só é possível de ser mantida se ela desfigurar os homens, e, 

consequentemente, sem poder para se separar dessa ordem, os homens agem como bárbaros. 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1947/1985, p.158). 

Como apontado anteriormente, o processo civilizatório exige do sujeito a saída do 

estado bárbaro para aquele que sucumbe suas pulsões, sendo fundamental saber submeter-se a 

leis e regras comuns que vão dar os contornos morais da convivência coletiva.  Horkheimer e 

Adorno (1985) destacam que os indivíduos violentos, que são atraídos pelo desejo de 

destruição, não conseguiram realizar totalmente o processo civilizatório. A ―boa vida‖ e o 
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―poder‖ são perseguidos como sinônimos de felicidade, o que não favorece o 

desenvolvimento social, já que estão voltados para si mesmos. Este estado narcísico 

inviabiliza o desenvolvimento da sociedade que pressupõe a ética.   

Walter Benjamin (1987/2000), na reflexão Viagem através da inflação alemã, trata 

sobre a vida da burguesia, apontando o ―aniquilamento‖ do indivíduo em sociedade. O 

indivíduo não percebe que está iludido, supõe estar em busca de seus desejos e necessidades; 

no entanto, está totalmente massificado:  

Um estranho paradoxo: as pessoas só têm em mente o mais estreito interesse privado 

quando agem, mas ao mesmo tempo são determinadas mais que nunca em seu 

comportamento pelos instintos da massa. E mais que nunca os instintos de massa se 

tornaram desatinados e alheios à vida. (BENJAMIN, 1987/2000, p. 21) 
 

Para Benjamin, cada indivíduo busca satisfazer ―seu próprio inferior bem-estar‖, 

apegando-se ―à vida habitual‖ e acaba por submeter-se cegamente a ―forças determinantes‖ 

que estão desamarradas e ―alheias à vida‖. O sujeito acaba por limitar-se em sua capacidade 

intelectiva, chegando à estupidez. (BENJAMIM, 1987/2000, p.21). 

O autor denuncia também o quanto ―o dinheiro está, de modo devastador, no centro de 

todos os interesses vitais, e é exatamente este o limite diante do qual quase toda relação 

humana fracassa‖ (BENJAMIM, 1987/2000, p.21-22). Dessa forma, tanto no ―plano natural‖ 

quanto no ético, desaparecem a confiança, o repouso e a saúde.  

A racionalidade de ―natureza econômica e política‖, utilizada para argumentação e 

justificativa da realidade social, não consegue contribuir para combater ou ―aplacar‖ a 

barbárie, pois ―a racionalidade ligada à dominação está, ela própria, na base do sofrimento‖. 

Dessa forma, ―fica demonstrada a impotência [...] da reflexão, da significação, e por fim, da 

verdade.‖ (HORKHEIMER; ADORNO, 1947/1985, p. 159-160). As ideias possíveis de 

liberdade, igualdade, autonomia e justiça na sociedade contemporânea são vividas como 

negação da ética. As regras e o que é denominado como ―ético‖ têm sido baseados na 

desigualdade, sustentando e sendo útil à dominação.  

A questão econômica é importante para discutir a ética na atualidade, mas não é única. 

Um dos problemas fundamentais da ética vivida é o fato de a racionalidade e a técnica terem 

sido colocadas no lugar do humano. As razões que sustentam as leis sociais não têm 

privilegiado o acesso dos bens a todos, reforçam a concentração da riqueza, ampliam a 

carência, aumentando a miséria. As leis têm diluído particularidades, atravessando fronteiras, 

globalizando a massificação, homogeneizando o que poderia ser único. Essa lógica universal 

do aniquilamento compromete e impede a emancipação das pessoas e reforça a carência, a 

frieza e a pobreza. 
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Cabe aos indivíduos que não estão totalmente absorvidos por essa lógica um trabalho 

de grande esforço para infundir na realidade o próprio ―calor‖ no sentido de evitar a frieza 

absoluta, conforme indica Benjamin (1987/2000, p. 24): 

Das coisas desaparece o calor. [...] Em suma, ele (o homem) tem de desempenhar, 

dia após dia, para a superação das resistências secretas – e não apenas das abertas – 

que se opõe a ele, um trabalho descomunal. Precisa compensar a frieza delas com o 

próprio calor, para não congelar com elas, e empunhar com infinita habilidade os 

seus espinhos, para não sangrar neles. Dos homens ao seu lado, não espere ele 

nenhuma ajuda. Administrador, funcionário, trabalhador manual e vendedor – todos 

eles se sentem representantes de uma matéria rebelde, cuja periculosidade se 

esforçam para trazer à luz através da própria brutalidade. 

 

A brutalidade tem sido uma das respostas de adaptação possíveis dos indivíduos diante 

da lógica da sociedade que negocia a vida. 

Horkheimer e Adorno afirmam que uma sociedade ―na qual a política não é mais 

somente um negócio, mas o negócio é a política inteira‖ a ―vida é negociada todo o tempo‖. 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1947/1985, p.162). Sendo assim, a consciência possível é a da 

constatação dessa realidade, os indivíduos visualizam-na como natural porque não se veem 

como capazes de alterar alguma coisa, então, se adaptam ao contexto. 

 Conforme já destacado, para Horkheimer, Adorno e Benjamin não há a possibilidade 

de o indivíduo ser autônomo e consciente nessa sociedade administrada, porque a alienação 

tem sido o resultado de sua formação, e, na impossibilidade da consciência, faz-se inviável a 

vida ética e a prática ética. Destacando essas constatações dos autores frankfurtianos sem 

considerar as suas constantes proposições críticas que discutem a estrutura e o funcionamento 

social, poderia ser inviável seguir adiante numa pesquisa baseada na Teoria Crítica, que se 

propõe a investigar condutas éticas no trabalho público, já que de antemão saber-se-ia de sua 

inviabilidade.  

 Apesar dos constantes apontamentos dos teóricos críticos quanto à inviabilidade da 

formação plena do indivíduo nessa sociedade, de sua limitada consciência, diante de uma 

sociedade contraditória, a Teoria Crítica em seus escritos vai além da simples constatação de 

que não há uma vida ética, mas interroga o que leva essa sociedade a barbárie e a não 

considerar a vida em sua plenitude. Esses questionamentos conduzem a uma proposição 

crítica que busca quebrar a paralisia e que vai além do idealismo, fundamental para ampliação 

da consciência.  

A partir do relatado, observa-se, neste estudo, não ser possível apurar a ética 

compreendida como a ação abrangente que orientaria a humanidade para uma prática que 

visasse à vida justa, não danificada, e própria para cada um e para todos, sustentada por uma 



 

 

 

22 

 

consciência do humano imbricado no coletivo, sendo ela propósito das ações do todo social e 

de cada um em particular.  

A seguir serão apresentadas informações de algumas pesquisas que analisaram a ética 

na administração pública. Alguns dados e análises serão apontados com a finalidade de 

evidenciar os diferentes entendimentos nas pesquisas do que seja ética, que acabam por 

influenciar nas indicações e resultados das investigações. Não foi encontrada nenhuma 

pesquisa com o objetivo aqui descrito que tenha empregado a Teoria Crítica como referencial 

teórico. Foi localizada uma diversidade de estudos com o tema ―Ética na Administração 

Pública‖, mas cabe ressaltar que, geralmente, apenas identificam os tipos de atos que ocorrem 

no serviço público e que afetam a moralidade das pessoas envolvidas. 

 

 

1.2. Alguns estudos contemporâneos sobre moralidade e suas concepções de ética 

 

Vários desses trabalhos apontam sugestões ou indicações relacionadas ao combate à 

corrupção, que vão desde as que propõem alterações no funcionamento interno da 

administração ou implantação de controles administrativos até a solicitação de envolvimento 

da população na fiscalização dos atos do governo e no combate a condutas consideradas 

antiéticas. Nota-se que são propósitos e conceituações diversos da pesquisa aqui em pauta, 

mas a apresentação sucinta de alguns desses estudos ilustra, com alguns diferentes enfoques, a 

abrangência do tema: ética na administração pública. 

Entre os estudos encontrados não há uma compreensão similar do que seja ética; 

entretanto, há consenso em considerar antiéticas ações entendidas como ilegais; enfim, é 

comum associar os atos que infringem as leis como que infringindo a ética. Entretanto, 

pautando-se na Teoria Crítica, pode-se supor que classificar como ético o que corresponde à 

legalidade pode reforçar o pensamento dominante não esclarecedor. Pois nessa visão se 

estipula uma ética em concordância com o pensamento prevalecente, o qual representa 

interesses econômicos, ações normatizadoras, mas não precisamente justas. A ética possível e 

buscada pelo pensamento dominante pode converter-se em mais uma forma de adaptação. Os 

conceitos aceitos e prevalecentes numa cultura não são independentes e universais, eles são 

produtos das condições gerais da sociedade.  

A adoção da similaridade entre ética e legalidade pode converter a ―ética‖ pretendida 

na sociedade em elemento de dominação e solidificação das desigualdades e do controle, já 
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que a sociedade considera a todos como mercadoria, o que se produz nela é coerente com a 

regressão da consciência. Sendo assim, a ―ética‖, que indica as atitudes ―corretas‖ dessa 

sociedade, pode se transformar em mais um elemento de dominação, estando de acordo com a 

―lei‖ da exploração social.  

Neste trabalho são destacadas três pesquisas que tratam da ética na administração 

pública, que descrevemos a seguir. 

O primeiro trabalho a ser discutido é um estudo realizado junto aos tribunais de 

contas, que teve como objetivo apresentar uma experiência do Tribunal de Contas de 

Pernambuco, apresentado no VII Congresso Internacional de Reforma do Estado, ocorrido em 

Portugal em 2002. Este trabalho é relatado por Figueiredo (2002) e tem como fundamento a 

defesa da implantação de recursos e meios que viabilizem a transparência dos atos 

administrativos para efetivo controle e acesso da população, fortalecendo o exercício de 

cidadania e da conduta ética na gestão pública.  

A pesquisa e o relato de experiência de Figueiredo (2002) têm como objetivo propor o 

papel dos tribunais de contas como agências de accountability na gestão pública e, segundo o 

autor, preceitos éticos devem ser disseminados para a sociedade possibilitando na condução 

da coisa pública a proteção dos direitos fundamentais, como liberdade e igualdade. 

Entretanto, a dificuldade dos cidadãos em avaliar a conduta dos gestores públicos é atribuída 

pelo autor à ausência de informações confiáveis e obtidas em tempo real. 

Para Figueiredo, o agir dos homens é originado e sustentado em um conjunto de 

princípios: a ética. Quando se trata de gestão pública, está diretamente relacionado com as 

ações entre Estado e sociedade: o exercício da cidadania. Para o autor, um fator que leva à 

conduta não ética é a carência de meios efetivos de controle, de informações das ocorrências 

na administração pública e da conduta do gestor. Figueiredo (2002, p. 7) defende que uma 

mudança necessária está no escopo do controle.  

Por fim, Figueiredo relata a experiência do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco, após a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vem desenvolvendo ações 

com resultados para o controle externo da gestão pública. O estudo aponta o papel 

fundamental da desburocratização do Estado no qual se usa a tecnologia para viabilizar a 

transparência e o controle das informações. 

Na proposta de Figueiredo, a tecnologia entra como um recurso da lei que estabelece 

normas para regular as relações e delimitar o campo entre os universos privado e público, 

tornando os atos públicos visíveis. Parte do pressuposto de que o acesso a dados, contas, 
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informações e atos administrativos combate os desvios e as condutas escusas que não 

consideram os interesses públicos nem a finalidade do Estado.  

O autor contribui para ações de controle dos atos administrativos, no entanto, seu 

estudo destaca os funcionários que estão dentro da ―máquina‖ pública, e não tem como 

enfoque a moralidade na sociedade. Ele sustenta que se o cidadão tiver acesso às informações 

haverá um fortalecimento da ética, mas não questiona a dinâmica da sociedade nem o próprio 

cidadão que compõem a moralidade; supõe que a falta de ética está apenas presente dentro 

dos muros da administração pública. Quem compõe o Estado e faz parte da administração 

pública está submetido à mesma sociedade, com as mesmas contradições que todos os outros 

indivíduos, os quais, embora presentes na sociedade, estão fora dos muros da administração 

pública. 

O estudo de Figueiredo (2002) e a experiência relatada apontam saídas para a 

transparência da gestão pública, as quais convergem para a estrutura e consideram que 

alterando sua forma, altera a conduta ética. A preocupação de Figueiredo não foi investigar o 

comportamento das pessoas que fazem a gestão pública, mas viabilizar formas para a 

democratização da gestão para o controle e acesso da população.  

Não há como afirmar se as medidas apontadas pelo estudo contribuem efetivamente 

para mudar o comportamento, a atitude, a consciência de quem tem poder de gestão sobre 

esses recursos e finalidades. Pode-se supor que as implantações de recursos de controle e de 

acesso às informações e às capacitações coíbem atos escusos, mas não é sabido se há uma 

repercussão na conduta ou no caráter do indivíduo que corrompe.  

O segundo estudo a ser apresentado trata da pesquisa Normas de Conduta para a Vida 

Pública, realizada no Reino Unido, em 1995, por solicitação do então primeiro-ministro, John 

Major, que havia criado uma Comissão sobre Normas de Conduta para a Vida Pública na 

Câmara dos Comuns, em 25 de outubro de 1994, com a finalidade de ―examinar as 

preocupações da época a respeito dos padrões de conduta de todos os ocupantes de cargos 

públicos, inclusive procedimentos relacionados com atividades financeiras e comerciais, e 

para fazer recomendações‖ de procedimentos que pudessem ser necessários para ―garantir 

altos padrões de decência na vida pública‖. (NOLAN, 1997, p.7). O respectivo relatório, 

conhecido como Relatório Nolan, presidido por Lord Nolan, foi apresentado ao parlamento 

britânico pelo primeiro-ministro, por ordem de Sua Majestade, em Londres, em maio de 1995. 

Foi o primeiro relatório da comissão sobre normas de conduta para a vida pública da câmara 

dos comuns do Reino Unido.  
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A comissão constituída recebeu ordem do primeiro-ministro para que fossem incluídos 

na investigação todos os indivíduos envolvidos direta ou indiretamente nos poderes públicos 

britânicos, desde ministros até servidores de outras entidades que executavam funções 

gratificadas.  

O estudo completo está disponível na série Cadernos ENAP - Fundação Escola 

Nacional de Administração Pública, e serviu como subsídio para a realização do Seminário 

Internacional ―Encontro para a promoção da ética no serviço público‖, realizado em 1997, em 

Brasília. 

A carta que Lord Nolan redige ao primeiro-ministro, anexada ao relatório parcial após 

seis meses de estudo, relata como sendo fundamental colocar medidas que pudessem advertir 

e corrigir confusões a respeito do comportamento adequado/aceitável no serviço público, a 

fim de dirimir desilusões e crescente cinismo na sociedade do Reino Unido
3
, demonstrando 

compreensão de que a ética estaria associada à ideia de comportamento ―aceitável‖, enfim, 

comportamento esperado.  

Nolan aborda temas como responsabilidade ética, imparcialidade e corrupção dos 

funcionários públicos e, basicamente, analisa comportamentos e condutas considerados 

antiéticos e os apresenta em forma de recomendações.  

O autor resume todas as recomendações em sete princípios, que acredita aplicar-se a 

todas as partes envolvidas nas atividades públicas: 

a) interesse público - Os ocupantes de cargos públicos deverão tomar decisões baseadas 

unicamente no interesse público. Não deverão decidir com o objetivo de obter 

benefícios financeiros ou materiais para si, sua família ou seus amigos; 

b) integridade - Os ocupantes de cargos públicos não deverão se colocar em situação de 

obrigação financeira ou de outra ordem para com indivíduos ou organizações externas 

que possam influenciá-los no cumprimento de seus deveres oficiais; 

c) objetividade - No desempenho das atividades públicas, inclusive nomeações, 

concessão de contratos ou recomendação de pessoas para recompensas e benefícios, os 

ocupantes de cargos públicos deverão decidir apenas com base no mérito; 

d) accountability
4
 - Os ocupantes de cargos públicos são responsáveis perante o público 

por suas decisões e ações, e devem submeter-se a qualquer fiscalização apropriada ao 

seu cargo; 

                                                 
3
 Mais detalhes, consultar caderno nº 12, p.8, ENAP. 

4
 Compreendido como prestação de contas e responsabilização pelos atos administrativos 
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e) transparência - Os ocupantes de cargos públicos devem conferir às suas decisões e 

ações a maior transparência possível. Eles devem justificar suas decisões e restringir o 

acesso à informação somente se o interesse maior do público assim o exigir; 

f) honestidade - Os ocupantes de cargos públicos têm o dever de declarar quaisquer 

interesses particulares que tenham relação com seus deveres públicos e de tomar 

medidas para resolver quaisquer conflitos que possam surgir, de forma a proteger o 

interesse público; 

g) liderança - Os ocupantes de cargos públicos devem promover e apoiar estes princípios 

por meio da liderança e do exemplo. 

 

Para esse autor, dentre outras recomendações, ressalta-se a necessidade de fazer constar 

no contrato de trabalho do servidor público os princípios reguladores e as ―violações e a ação 

disciplinar‖. Outro ponto destacado a ser considerado é a busca para ―inculcar altos padrões 

éticos mediante orientação, educação e treinamento, especialmente treinamento para os 

novatos‖. Para que isso se efetive é necessária uma orientação aos funcionários novos com ―a 

promoção e o reforço planejados dos padrões éticos em todas as entidades públicas‖, e 

ressalta o papel multiplicador de quem ocupa cargos de gestão, destacando que, para que isso 

se dê, seja exigido ―que aqueles em posições superiores dêem o exemplo‖, e que ―as 

organizações acompanhem o nível de conscientização quanto àqueles padrões”, e não só, 

mas, também, que ―tomem ações corretivas quando necessário‖. (Cadernos ENAP, n. 12, p. 

76). 

As intenções que sustentam as orientações de Nolan em seu relatório são válidas, 

porém, sabe-se que estabelecer deveres para os indivíduos não garante a sua efetivação. 

Horkheimer e Adorno (1947/1985) e Adorno (1970/2006, 1951/1993) esclarecem que as 

condições objetivas não afetam apenas as relações sociais e o funcionamento social, mas 

afetam profundamente a dimensão subjetiva dos sujeitos. Suas posturas, valores, enfim, suas 

fragilidades morais são provenientes da irracionalidade do funcionamento social. Impor 

medidas aos indivíduos sem transformar o cerne da sociedade é reduzir a uma probabilidade 

muito pequena as possibilidades efetivas de adotar conduta ética de forma consciente. 

Observa-se que o trabalho de Nolan baseia-se em estruturar recomendações que 

atinjam diretamente os indivíduos que compõem os atos. Seu enfoque foi olhar por dentro da 

gestão pública considerando os agentes públicos que trabalham exercendo suas funções.  Seus 

resultados contribuem para esta pesquisa em alguns aspectos, mas o mais específico é que ele 

destaca, nos princípios básicos da gestão pública, aspectos da moralidade do indivíduo, e 
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recomenda, conforme já apontado, que sejam trabalhados por meio da educação, discussão e 

conscientização. Melhor dizendo, investir mais em mudanças de componentes individuais do 

que numa reformulação administrativa, apesar de também considerá-la. Alguns aspectos que 

ele destaca, tal como honestidade, liderança, integridade, são componentes dos sujeitos.  

A terceira pesquisa é um estudo realizado no Brasil
5
, em 2008, coordenado pelo 

professor Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília, e solicitado pela Comissão de Ética 

Pública, ligada à Presidência da República. Trata-se de um projeto de pesquisa que teve como 

objetivo investigar os valores éticos no segmento de servidores públicos no Brasil, 

abrangendo 1027 servidores de seis estados brasileiros e do Distrito Federal. 

O estudo avaliou diversos fatores da ética no serviço público e na sociedade. Foi 

utilizado um questionário com perguntas fechadas e a proporção deles destinada a cada 

localidade obedeceu a quantidade de servidores públicos do governo Federal atuantes nos 

diferentes estados do Brasil. 

 Diversos fatores da ética pública foram avaliados, dentre eles: nepotismo; fidelidade 

política em detrimento da legalidade; compreensão do que é ética; amadorismo; autoavaliação 

quanto a ser ético; descumprimento de leis; infrações e propina. 

 

A pesquisa sobre Valores Éticos contribuirá para a consecução do objetivo 

estratégico da Comissão de Ética Pública para aprimorar o sistema de gestão da 

ética, por meio da identificação de um índice de referência sobre a percepção da 

sociedade acerca da efetividade do padrão ético da administração pública, bem 

assim o grau de aderência dos princípios éticos e das normas de conduta que 

norteiam a administração pública, considerados relevantes pela sociedade. 

(CALDAS, 2008, p. 48. Texto não publicado) 

 

 Caldas destaca que encontrou no público da pesquisa diferentes definições de ética, 

não havendo entre os servidores uma unicidade sobre a própria noção desse princípio; o autor 

supõe que esse fato deva repercutir no comportamento dos servidores no trabalho, pois 

estariam sendo balizados por diferentes conceitos.  

 Conforme apontado no início deste capítulo, percebeu-se que há entre os servidores a 

associação de ética com a legalidade, cujo questionamento repercute no serviço público, já 

que há excesso de burocracia pautado em leis que estão direcionadas muito mais para o 

próprio funcionamento da ―máquina‖ pública do que para servir ao público. A legalidade não 

necessariamente tem se refletido em atos moralizadores e na equidade. A ética relacionada 

com a lei pura e simplesmente pode gerar um pragmatismo sem crítica e sem flexibilidade.  

                                                 
5
 Esse estudo não foi publicado, tendo alguns de seus resultados sido divulgados por diversas fontes da imprensa 

brasileira no final de 2008. Por isso, o acesso ao documento em sua íntegra foi cedido pelo autor, professor 

coordenador da pesquisa com autorização para examinar e explorar seus resultados. 
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 Além de questões específicas para o universo da administração pública, a pesquisa 

abrangeu questões relativas ao comportamento na sociedade, avaliando situações como 

postura no trânsito, nas filas, com material de trabalho e outras. Para o autor, os 

comportamentos indicados pela pesquisa como não éticos acontecem tanto na administração 

como na sociedade, e o que sustenta essas condutas é a despreocupação com as necessidades e 

os direitos alheios.  

[...] há um desconhecimento expressivo na sociedade brasileira sobre o significado 

de ser ético; há muitos valores considerados ‗normais‘ pela sociedade brasileira que 

representam uma confusão entre o Público e o Privado; os atos ilícitos são mais 

frequentes e aceitos do que se poderia esperar na sociedade civil brasileira, e, por 

fim, os servidores públicos refletem, ainda que em menor grau, a crise de valores 

que existe na sociedade brasileira.  (CALDAS, 2008, p. 34. Texto não publicado) 

 

Pode-se questionar, no estudo de Caldas, o que estruturou em alguns pressupostos o 

comportamento moral no serviço público. A partir deles, foram elaboradas questões aos 

sujeitos, oferecendo como respostas alternativas de múltipla escolha, sendo estas baseadas nas 

suposições e buscando confirmar suas hipóteses. Pelo fato de o estudo não ter dado a 

oportunidade ao participante de justificar suas respostas, alguns aspectos da pesquisa abrem 

questionamentos a serem aprofundados, em especial, dentre outros pontos, a relação entre 

antiético e ilícito e a diferença entre ético e legal. 

Foram apresentados aqui três estudos a respeito da ética dos servidores na 

administração pública, no entanto, não há um esgotamento do assunto. Não há, muito menos, 

o encontro de soluções que impactem no comportamento dos indivíduos e na reflexão dos 

mesmos no sentido de uma sociedade mais humanizada e justa, assim como não há também 

consenso na compreensão do que seja ética.  

Se houver uma saída para a moralidade, provavelmente estaria numa outra ordem de 

solução. Passaria por uma reformulação da ordem social e pela possibilidade de formação de 

indivíduos plenos.  

 

 

1.3. Atributos da moralidade para o exercício da ética 

 

Retomando o propósito desse estudo, ampliar-se-á a análise a respeito da moralidade 

de acordo com os preceitos da Teoria Crítica, a qual aponta no funcionamento social um 

raciocínio instrumental de um indivíduo ―empobrecido de experiência‖, ―esvaziado pela 
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socialização da sociedade‖, inserido e compondo a ordem social. (ADORNO, 1951/1993, 

p.16). 

Devido ao uso do termo ―ética‖ em âmbitos que se referem à conduta esperada em 

sociedade ser objeto de estudo e orientação aplicados ao contexto da prática profissional e, em 

especial, ao serviço público, nas passagens em que esse estudo se refere à ética está implícito 

no termo o seu sentido como intenção e busca, e não como possibilidade exercida de forma 

plena, conforme descrito anteriormente.  

O tema moralidade é proporcionalmente importante de ser discutido quanto é 

complexo. Tratar tal complexidade e importância tendo como fundamento a Teoria Crítica, 

especialmente Adorno e Horkheimer, justifica-se pela constante preocupação que esses 

pensadores tiveram em discutir os problemas humanos que colocam em questão à ética, a 

moralidade. Justifica-se pelas preocupações e reflexões que sempre estiveram presentes em 

seus escritos da relação entre o singular e a totalidade; o indivíduo e a sociedade; nos 

constantes questionamentos sobre o caminho que a humanidade vem traçando que, ao invés 

de evoluir num estado humano, se afunda em barbárie. 

Nos escritos acessados, e em especial em Adorno (1951/1993) e Horkheimer e Adorno 

(1947/1985), foram identificadas reflexões sobre fragmentos da moralidade no indivíduo na 

sociedade administrada, dos quais foram pinçados alguns componentes. Pôde-se levantar 

inúmeras citações diretas e indiretas sobre atributos da moralidade dos indivíduos importantes 

para o exercício da ética. 

Apontam-se aqui alguns desses atributos: solidariedade, senso crítico e estranhamento, 

capacidade de julgamento, justiça, compaixão, responsabilidade, comprometimento, 

identificação ou comoção com o sofrimento alheio, a força dos interesses privados diante de 

escolhas, consciência, alienação, resistência à violência e à violação, valores e princípios. 

Esses atributos e princípios
6
 são discutidos a seguir. 

Alguns dos traços da moral, aqui descritos, foram destacados ao serem vislumbrados 

como traços ausentes no sujeito, em artigos em que Adorno apontou a presença de seus 

opostos no indivíduo. Como no aforismo 138 ‗Who is Who‟ em Mínima Moralia, o autor, ao 

falar da ilusória pureza do artista e do intelectual, destaca estar presente em alguns deles a 

―busca para satisfazer seus próprios interesses; desconfiança; sede de poder; falta de 

camaradagem; falsidade; vaidade e inconsequência e falta de personalidade própria‖. 

                                                 
6
 São esses atributos morais que serviram de base para a investigação dessa pesquisa. 
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(ADORNO, 1951/1993, p. 189). Entende-se aqui que a negação dos termos empregados por 

Adorno indicaria o indivíduo possível, dada as condições existentes.  

Encontram-se nos escritos baseados na Teoria Crítica, e em especial em Adorno 

(1951/1993) e Horkheimer e Adorno (1947/1985), reflexões sobre fragmentos da moralidade 

no indivíduo na sociedade administrada, dos quais foram pinçados alguns componentes para 

verificar a possibilidade de sua explicitação nas condutas dos indivíduos no contexto do 

trabalho, e, mais especificamente, no trabalho na administração pública. 

Na moralidade expressa no trabalho e na sociedade está refletida a forma dada ao 

indivíduo — reflexo do processo social, mas também reflexo de como o indivíduo percebe o 

mundo, como consegue perceber a sociedade, as instituições em que está inserido e a si 

mesmo. 

Adorno (1951/1993) aborda o desencantamento do mundo sensível, a incapacidade de 

o homem perceber a si mesmo e ao mundo objetivo. Ele aponta que a percepção do homem 

está deformada num mundo onde tudo se resume à mercadoria e ao preço do tempo gasto para 

fazê-la. Os órgãos dos sentidos estão atrofiados. Tudo ―funciona na lei do valor‖. (p. 199-

200). A lei de valor atravessa a constituição da moralidade no indivíduo. 

Ao expressar sua decepção em relação à impossibilidade de ―o olhar dos indivíduos 

captarem o sensível‖ como reação à determinação objetiva do mundo, que se transformou em 

mercadorias e apropriação, Adorno destaca a importância da sensibilidade, viável apenas num 

mundo que não se baseasse na coerção, na apropriação e na falsa multiplicidade (ADORNO, 

1951/1993, p. 199). Pode-se afirmar que a sensibilidade é um valor fundamental para a 

solidariedade, no sentido de propiciar a percepção do outro e do sujeito para mais além que 

objetos a serem apropriados.  

Adorno pontua que a deformação dos sujeitos não ocorre por influências que vêm de 

fora deles, nem é expressa apenas nos papéis que desempenham, mas é constituinte de uma 

sociedade doente que gera pessoas ―mortas‖, cuja vida é anulada na luta pela 

autoconservação. (ADORNO, 1951/1993, p.201). 

As ponderações desse autor trazem desconforto porque certamente são precisas e 

impactantes, difíceis de serem negadas e refletem em todos os indivíduos. Mas, por outro 

lado, encontra-se em seus escritos um investimento permanente na vida, na valoração do 

indivíduo e no que resta de possibilidades de resistência, de humano e de autonomia. 

Em Mínima Moralia, Adorno enfatiza o indivíduo destacando a sua importância em 

relação ao todo e procura não deixar aniquilar o particular. Na dedicatória do livro, ele faz 

uma crítica àquele que ―coloca o indivíduo numa posição inferior na construção do todo‖. Ao 
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analisar o individual, ele vê o social, já que ―a substância do indivíduo é a sociedade‖. 

(ADORNO, 1951/1993, p. 9). A consciência e a crítica são substâncias essenciais e 

importantes para a possibilidade da moralidade. 

Em diversos aforismos de Mínima Moralia há constatações de que a totalidade não 

atingiu a todos da mesma maneira: existem sujeitos que não estão capturados por completo, e 

―há‖ no indivíduo, mesmo que por um determinado tempo, ―força de libertação‖. Ainda na 

dedicatória da obra citada, Adorno afirma que ―em face da concórdia totalitária que apregoa 

imediatamente como sentido a eliminação da diferença, é possível que, temporariamente, até 

mesmo algo da força social de libertação tenha se retirado para a esfera individual‖. 

(ADORNO, 1951/1993, p.10). 

“A pessoa que não está capturada de todo fica comprometida como algo antinatural‖ 

(ADORNO, 1951/1993, p.189), pois faz parecer que quem não responde da maneira como a 

totalidade espera, sob parâmetros morais condizentes com o mundo administrado, que encara 

a todos como mercadoria, sente-se estranho e não natural. Porém, não estar comprometido 

provoca um alheamento, uma falta de estranhamento, sem diferenciar-se do todo, e como diz 

Adorno, ―só a estranheza é o antídoto para a alienação‖. (ADORNO,1951/1993, p. 81). 

No aforismo ‗Peixe n‘água‘, Adorno aponta que a irracionalidade do sistema social 

imprime no indivíduo a perseguição em satisfazer interesses escusos e particulares, tornando-

se conduta comum e esperada aos indivíduos; o estranhamento passa a ocorrer se o indivíduo 

não reage como esperado. O autor descreve: 

Agora que a sociedade inteira se torna hierárquica, as relações escusas insinuam-se e 

estabelecem-se também por toda parte onde ainda havia uma aparência de liberdade. 

A irracionalidade dos sistemas exprime-se na psicologia parasitária do indivíduo 

quase tanto quanto em seu destino econômico. Antigamente, quando ainda havia 

algo como a famigerada separação burguesa entre trabalho e a vida privada, da qual 

já se tem quase saudades, olhava-se com desconfiança e como um intruso sem 

modos quem perseguisse fins na esfera privada. Hoje parece arrogante, estranho e 

deslocado quem se entrega a algo privado sem que nele se possa notar uma 

orientação para algum fim. É quase suspeito quem nada ―quer‖: ninguém acredita 

que ele, sem se justificar com a exigência de uma contrapartida, possa ajudar alguém 

a abocanhar sua parte. (ADORNO, 1951/1993, p.17) 

 

O estranhamento, apesar de não ser suficiente, é um passo importante para combater a 

indiferença. O estranhamento, o senso crítico e a desolação são outros aspectos a serem 

procurados no indivíduo, como aspectos componentes da moralidade coerente com a ética. 

Diante de um ―terror generalizado‖ as pessoas se conformam, agem como se ele não 

lhes dissesse respeito, não o estranham e não o experimentam mais. ―A ausência do medo diz 

respeito à falta de preparo para o medo diante de um grande choque‖. (ADORNO, 1951/1993, 
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p.157). O grande sacrilégio, complementa Adorno, apresenta-se como uma pequena ―infração 

das convenções‖ e afasta-se do âmbito da moral.   

Enquanto o incômodo e a moral diante das aberrações e atos bárbaros que atingem a 

muitos estão quase ausentes, prevalece no indivíduo uma ―obcecada moral micrológica‖ que 

surge diante de situações insignificantes, do universo privado. Esta moral ganha um tamanho 

imenso que o corroi, desloca o ―princípio social para a consciência privada‖. (ADORNO, 

1951/1993, p. 81). 

Há, assim, uma falsa solidariedade, uma capacidade ofuscada de julgamento, e quase 

nenhuma identificação ou comoção com a dor do outro, pois prevalece a força dos produzidos 

interesses pessoais, que levam a uma justiça comprometida por um olhar atrofiado.  

O esperado do indivíduo, que estaria moralmente comprometido com a intenção de 

uma vida justa, é que ele considere os interesses coletivos; entretanto, não significa que a 

saída seria colocar em prejuízo os interesses singulares. O modelo ético pretendido não pode 

se efetivar se não se considerar e fortalecer o particular, sem, entretanto, negar o universal. No 

entanto, o que ocorre na sociedade pautada em relações econômicas é uma falsa valorização 

do indivíduo. A sociedade administrada liquida com o indivíduo e com a possibilidade da 

singularidade, além do interesse defendido como social, sem comprometimento daquilo que é 

o bem e o justo para o coletivo. 

Conforme aponta Adorno (1951/1993, p.10), o indivíduo ―ganhou tanto em riqueza, 

diferenciação e força quanto, por outro lado, se viu enfraquecido e tornado oco pela 

socialização da sociedade‖.  

Os interesses reconhecidos como particulares na sociedade são produzidos por ela, 

que, por não encontrar resistência, reforça regredidos interesses narcísicos. Numa cultura 

narcísica há uma fantasia de plenitude do indivíduo e da desnecessária solidariedade social ou 

lei social que regule suas relações. 

Acrescidos a essas constatações destacam-se alguns apontamentos sobre as estruturas 

autoritária e narcísica de personalidade. Adorno (1970/2006, p 37) relata que há uma 

determinada estrutura de personalidade que é  

definida por traços como pensar conforme as dimensões de poder – impotência, 

paralisia e incapacidade de reagir, comportamento convencional, conformismo, 

ausência de autorreflexão, enfim, ausência de aptidão à experiência. Personalidades 

com tendências autoritárias identificam-se ao poder enquanto tal, independente de 

seu conteúdo. No fundo dispõe de um eu fraco, necessitando, para se compensarem, 

da identificação com grandes coletivos e da cobertura proporcionada pelos mesmos. 
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 Adorno esclarece que indivíduos de personalidades com tendências autoritárias estão 

impedidos da experiência e da reflexão. Nessa sociedade há o reforço das tendências narcísicas que 

repercutem na ética vivida.  

Crochík (1990), ao tratar da personalidade narcísica e sua relação com a ‗racionalidade 

tecnológica‘, aponta que a ―aceitação e submissão da personalidade à ideologia autoritária‖ é 

facultada por uma formação enfraquecida do Ego e do Superego e essa formação facilita ―o 

surgimento de um líder que possibilitasse mais a imitação (mimésis) do que a identificação.‖ 

(p. 141). O autor prossegue destacando que a ―autonomia do indivíduo, possibilitada pelo 

conflito com o poder, perdeu-se na aceitação cega deste.‖ (p. 141-142).  Dessa forma, conclui:  

a  ideia de uma cultura humana, calcada na universalidade e solidariedade entre os 

homens guiados pela razão, é substituída por uma ideia de cultura natural, calcada 

na irracionalidade da raça e baseada na força,  a esfera psíquica passa a espelhar a 

sua anulação frente à irracionalidade das forças objetivas. Exige-se não somente a 

concordância com a ordem social, mas a anulação de todo e qualquer espaço 

psíquico dado à contestação. A vigilância não deve mais se dirigir ao exercício do 

poder social, mas aos desejos individuais que não se coadunam àquele. (CROCHÍK, 

1990, p. 142) 

 

Crochík (1990, p.142) aponta que a personalidade é a mediadora entre a estrutura 

social e a ideologia e que há entre as estruturas autoritária e narcísica de personalidade uma 

semelhança: ―ambas evitam contactos com outros egos, e, desta forma, contacto consigo 

mesma.‖ Ele assinala que os escritos de Adorno
7
 dão indicações de uma transição da estrutura 

de personalidade autoritária para a estrutura narcísica. Seu argumento é que há ―indícios sobre 

a passagem da estrutura autoritária da personalidade para a narcisista, como forma de 

ajustamento social requerido‖. O autor aborda os aspectos distintos e comuns na 

personalidade autoritária e na personalidade narcísica e pontua:  

A personalidade autoritária traz consigo a submissão cega à autoridade e uma 

violência, também cega, contra aqueles que de alguma forma neguem aquela. Já a 

personalidade narcisista, com um ego enfraquecido, se guia por estímulos externos, 

quase sem ter consciência da distinção entre mundo interno e mundo externo. Nos 

dois casos, o Ego quase não media mais os conflitos entre o id e o superego e entre o 

id e o mundo externo [...] (CROCHÍK, 1990, P.142) 

 

Para Crochík (1999), o indivíduo, ao não ser considerado pela sociedade, desenvolve 

uma racionalidade na busca da autoconservação, mantendo um narcisismo que se opõe à 

cultura, à possibilidade de se reconhecer com ideais representados pela cultura, que 

fortaleceria sua consciência e sua diferenciação. Ele permanece com um ego fragilizado, com 

comportamentos genéricos universalizados, tendendo à regressão. O autor argumenta ainda 

                                                 
7
 Citados especificamente os de 1967 e 1968. 
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que a sociedade totalitária leva à regressão que ela mesma necessita para manter seu status 

quo.  

Essa sociedade alimenta a ilusão de que esteja voltada para os indivíduos, numa 

estruturação liberal que diz respeitar aos interesses particulares e ao livre arbítrio, e, no 

entanto, transformou o ―particularismo em individualismo‖. (GIACOIA JR, 2001, p. 78). 

Os interesses são produzidos e essa produção se sustenta na falta de consciência, na 

banalização da vida, na negação tanto do coletivo como do particular. Essas intenções são 

aceitas e alimentam a busca permanente do indivíduo à autopreservação. O indivíduo sujeita 

seus possíveis interesses legítimos aos interesses globalizados monopolizados, tomando-os 

para si. 

Tiburi (2001), ao discutir Adorno (1951/1993), descreve que, para o pensador, o 

indivíduo é tomado pelo sentimento de ―vergonha, ao participar da injustiça universal‖; é um 

mote para abrir caminho para a solidariedade e argumenta: ―A solidariedade não exige — 

embora possa contar com isso — que se conheça o sofrimento empiricamente no próprio 

corpo, mas no corpo do outro, momento em que a filosofia se torna um tipo de experiência 

intelectual acerca do sofrimento alheio.‖ (TIBURI, 2001, p. 98).  

A presença da solidariedade, da identificação ou comoção com a dor do outro, da 

capacidade de análise crítica e da justiça seriam importantes na resistência à violência e à 

violação, na constituição de princípios e de uma moralidade condizentes com essa oposição.  

A justiça é outro fator nuclear da ética e é importante discutir como ela se apresenta e 

como é concebida pelos sujeitos dentro da moralidade pouco esclarecida dos indivíduos, 

conforme Lastória (2001, p. 135) expõe: ―Sabemos com Adorno que o que faltou às chamadas 

‗sociedades esclarecidas‘ foi exatamente o ato de esclarecerem-se, e que esse ato se entrelaça, 

em última análise, com a questão da justiça, uma categoria central para todas as éticas‖.  

Compaixão e solidariedade são outros aspectos componentes da moralidade. 

Horkheimer e Adorno (1947/1985, p. 98) afirmam que ―a compaixão confirma a regra da 

desumanidade por meio da exceção que ela pratica‖. A compaixão acaba por ―abrandar e 

acatar a alienação universal como algo inalterável‖.   

Segundo os autores, a compaixão é ―limitadora e insuficiente‖ e expressa em 

sentimentos a confirmação da interiorização no sujeito das diferenças sociais, especificamente 

entre ricos e pobres. Entretanto, afirmam que há de se considerar que há infelicidade nos 

homens e esta pode ser objeto de lamentações. A negação desse fato gera uma ―busca 

incessante ao louvor à potência‖ e à negação da fragilidade e apontam que essa negação acaba 

por gerar na sociedade que oprime uma contradição em que a ―bondade e a beneficência 
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tornam-se pecado, a dominação e a opressão virtude‖. (HORKHEIMER; ADORNO, 

1947/1985, p.99). 

Há na compaixão uma contradição inerente. Quando presente nas relações entre os 

indivíduos, ela ameniza a revolta e a crítica ao todo, atenuando a tirania.  Ela colabora com o 

estado de menoridade dos homens mantendo a ideia de classificação ou categorização dos 

indivíduos. Por outro lado, a frieza — e nela há a ausência da compaixão — fortalece a 

indiferença em relação à dor ocasionada pela injustiça e pela opressão. A falta de compaixão 

retira a possibilidade de identificação com o que o outro está passando. 

O combate à miséria e ao sofrimento ―é conseqüência da compaixão e da 

congratulação de viver com os demais, e os inteligentes não podem deixar de combater os 

horrores até que desapareçam‖. (HORKHEIMER, 1966, p. 178, apud SILVA, 2004, p. 14). 

 Finalizando as ponderações sobre moralidade e ética, destacam-se duas considerações 

de Adorno, em Mínima Moralia, que refletem a importância de sua obra e sua sensibilidade 

na valorização do indivíduo, e que apontam para o possível na direção do humano e ético. 

Para Adorno, quem se adapta ao mundo por cautela ―torna-se ele mesmo participante 

da loucura‖. Apenas ―o excêntrico pode ser capaz de refletir sobre o ilusório do desastre e de 

se conscientizar não só de que ele ainda vive, mas de que ainda há vida‖. (ADORNO, 

1951/1993, p. 175/176). Há nesta reflexão a confirmação da possibilidade de vida, apesar da 

limitação dela e do sofrimento causado pela consciência desta limitação.  

No aforismo ‗As pessoas estão te olhando‟, Adorno (1951/1993) expressa sua 

sensibilidade de forma contundente ao falar sobre o que ocorre com os indivíduos ao não se 

verem semelhantes às vítimas da violência. Não percebem as vítimas como humanos. Esta 

forma de perceber torna inviável a ―indignação com as crueldades‖ que são cometidas.  

As atrocidades e violências programadas são possibilitadas pelo desvio ao olhar da 

vítima pelo opressor, alegando ser ―apenas um animal‖, quando nem mesmo ―ele acredita 

nessa alegação‖. Adorno conclui ―que os detentores de poder só percebem como um humano 

a sua própria imagem refletida‖. ―E aqueles que não são vistos como humanos‖ são 

transformados em coisa. Como coisa não tem vida, não há a possibilidade do olhar da vítima 

mortalmente ferida. (ADORNO, 1951/1993, p. 91) 

A moralidade possível é reflexo do embate entre a vida e a negação dela. 
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CAPÍTULO II - A FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO PARA O TRABALHO 

ADMINISTRADO  

 

 

Uma reflexão sobre a moralidade do indivíduo sob as condições objetivas de trabalho 

na atualidade requer a compreensão de como o indivíduo é constituído para inserir-se nesse 

contexto. É importante discutir a racionalidade presente na forma de organizar o trabalho, 

bem como, quais são os reflexos na subjetividade e na conduta do sujeito em sua inserção e 

permanência nesse universo produtivo.  

Para examinar a constituição do indivíduo destaca-se Horkheimer e Adorno 

(1956/1973) que apontam que na Sociologia houve uma tendência em considerar o indivíduo 

como um dado irredutível e indivisível. Desde o surgimento do conceito de indivíduo houve a 

tendência equivocada de ser ele definido como algo concreto, fechado, um dado da natureza e 

como uma unicidade. (HORKHEIMER; ADORNO, 1956/ 1973). 

Esses autores afirmam que ―a vida humana é, essencialmente e não por mera 

casualidade, convivência‖. O ―homem‖ é uma ―categoria social que só adquire significado em 

relação ao contexto social em que vive‖ (HORKHEIMER; ADORNO, 1956/1973, p.47-48). 

É importante, dizem os autores, evitar a idolatria da comunidade social para expressar o que é 

o indivíduo, bem como restringi-lo como um dado da natureza ou como um ser determinado 

biologicamente. As diferentes formas de conceber, isoladamente, não conseguem expressar o 

que é o indivíduo. 

Adorno em Introdução à Sociologia, em sua 5ª aula, analisa o conceito de sociedade e 

sua relação com o indivíduo. Deixa claro que sociedade necessariamente ―designa uma 

relação entre pessoas‖, que ela não pode existir sem os indivíduos, ao mesmo tempo em que 

não se reduz a estes isolados ou aglomerados. A sociedade se configura como ―uma interação 

recíproca entre os indivíduos e uma objetividade que se automatiza em relação aos mesmos‖. 

(ADORNO, 1968/2008, p. 119). 

O conceito de indivíduo surge como resultado de um processo histórico. A própria 

definição e a produção da ideia de indivíduo é construção histórica e social, não tendo uma 

constituição dada antecipadamente. Adorno (1969/1995b) combate a ideia de que o sujeito 

seria concebido ‗a priori‘. Refuta a concepção de que o indivíduo traria em si formas e 

conceitos definidos anteriormente à experiência concreta do mundo; contesta a ideia, enfim, 

do sujeito como um ser transcendental. Há objetividade no sujeito. Um indivíduo é 
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―deformado de antemão‖ quando compõe uma sociedade que tem uma estrutura pautada na 

troca e sustentada por seres que são tratados como mercadorias. Essa racionalidade social 

constitui os sujeitos nela inseridos, que estabelecem as relações de troca. Há uma 

―coisificação‖ dos homens e essa se torna objetivada nessas relações sociais. (ADORNO, 

1969/1995b, p.186).  

O sujeito é objetivado, porém, ele só pode ter conhecimento de si mesmo pela 

consciência, a qual atesta a existência. No entanto, conforme apontado anteriormente, Adorno 

(1959/1995, p. 188) deixa claro que esse processo da consciência não tem ocorrido em função 

da ―deformação e coisificação do indivíduo na sociedade‖.  

A força integradora da totalidade, que se dá nas relações e repercute em cada um e em 

todos, não se dá por uma hipotética comunhão entre todos, somente possível exatamente pelo 

seu oposto, pelos indivíduos estarem separados uns dos outros. (ADORNO, 1968/2008, 

p.120, p.127). 

A constituição de seres isolados, indivíduos individualistas, que procuram o lucro e a 

vantagem individual, voltados para si mesmos sem a noção da unidade e sem se verem como 

―sujeitos sociais coletivos‖, tornando quase inexistente a solidariedade, é fundamental ―para 

conservar viva‖ a ação da sociedade administrada, levando ao ―sofrimento e a inomináveis 

sacrifícios‖. (ADORNO, 1968/2008, p.128). 

Crochík descreve ser necessário que ocorra a formação do indivíduo para que este 

deixe de se confundir com o meio social e natural. Esta formação ocorre com a interiorização 

da cultura, que, ao mesmo tempo, ―permite expressar os anseios individuais e criticar a 

própria cultura que permitiu a sua formação‖; enfim, é necessário que o indivíduo esteja 

inserido numa cultura que permita a ―autorreflexão‖. (CROCHÍK, 1964/1998, p.72). 

Esses apontamentos levam a questionar quais indivíduos estão sendo ―formados‖ e 

que tipo de relações estão sendo estabelecidas em sociedade.  As pessoas estão com a mesma 

deformação, iguais umas às outras, sem autoconsciência, e, conforme Horkheimer e Adorno 

disseram: ―só é indivíduo aquele que se diferencia dos outros, dos interesses e pontos de vista 

dos outros, faz-se substância de si mesmo, estabelece como norma a autopreservação e o 

desenvolvimento próprio‖ (HORKHEIMER; ADORNO, 1956/1973, p.52). Ao vislumbrar a 

sociedade atual na qual os indivíduos estão inseridos, e, sabendo que ao se referir a ela está se 

falando ―das relações entre os elementos‖ que a compõe ―e as leis subjacentes nessas 

relações‖ (ADORNO, 1954/1973, p.26), confirma-se que esta não tem proporcionado um 

indivíduo pleno.   
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Quando a sociedade se estrutura tendo como regra a concorrência entre os indivíduos, 

acaba por levá-los à luta pela sobrevivência, e, para esta autoconservação, está implícita a 

subjugação do outro. De acordo com Horkheimer e Adorno (1956/1973), essa organização 

fortalece a sociedade injusta e a relação de troca como mercadorias.  Os autores alertam que a 

autoconsciência do eu não é suficiente para a constituição de um indivíduo se ele não tiver 

autoconsciência social, ou seja, a emancipação do sujeito não é a busca do ser natural, da 

autoconservação, mas, sim, se refere a um ser em sociedade que considera o outro. O 

funcionamento social posto dessa forma não favorece a formação da consciência, a 

diferenciação e a superação da autopreservação. Seres que lutam para sobreviver não se 

constituem indivíduos, e assim, ―quanto menos são os indivíduos, tanto maior é o 

individualismo‖. (HORKHEIMER; ADORNO, 1956/1973, p. 53). 

Crochík aponta que ―a cultura é meio para a individuação. Esta só pode ocorrer por 

meio de um projeto coletivo que permita a diferenciação. Por isso, a função da formação 

cultural é a de socializar para individuar‖. (CROCHÍK, 1964/1998, p.71). 

Retomando a uma das proposições iniciais deste capítulo, infere-se que os sujeitos 

estão ―deformados‖ ao comporem as instituições e o universo do trabalho, conforme descrito. 

E essas instituições e organizações também sofrem das mesmas condições objetivas dessa 

força integradora do funcionamento social.  

 Ampliando a análise, cabe acrescentar outras proposições: quais relações são 

possíveis de serem feitas entre a maneira de ser do indivíduo ―formado‖ nesta sociedade com 

as exigências da cadeia produtiva e o trabalho remunerado? Como o trabalho está organizado 

e quais os reflexos na subjetividade?  

O aparecimento do conceito de indivíduo coincidiu com o surgimento dos estados 

nacionais e o término do período medieval. Houve uma transição do ―universalismo 

medieval‖ da ―essentia communis‖ para o ―Homo Singularis‖ (HORKHEIMER; ADORNO, 

1956/1973). O indivíduo que ―nasce‖ no século XVIII assume funções na cadeia produtiva e 

passa a ser reconhecido pelo papel social (chefe, subordinado, operário, gerente, professor, 

diretor, funcionário público), reconhecimento esse que é engendrado pelas relações sociais e 

inserido de significado, carregado de ideologia.   

O indivíduo em posse de sua força de trabalho torna-se substituível; o indivíduo como 

mercadoria tem uma falsa autoconsciência de si, que se ―constitui segundo as exigências 

tecnológicas do processo de produção”. Essas exigências acabam por ―afetar seu 

desempenho, mas também [...] os aspectos considerados naturais, como suas necessidades, 

afetos, desejos e pensamentos‖ (MAIA, 1964/1998, p. 166). A maneira de ser do indivíduo e 



 

 

 

39 

 

sua ―própria diferenciação psicológica‖ e qualidades ―são resultantes do setor produtivo‖ e se 

colocam a serviço dela. (ADORNO, 1951/1993, p.114) 

 Conforme descreve Adorno (1951/1993, p. 200), o indivíduo ―é forma de reflexo do 

processo social‖ e, para incrementar sua produtividade e satisfazer as exigências tecnológicas 

do processo de produção, ele tem a necessária ilusão de ter a ―sua autoconsciência como um 

ser em si‖, não só para o exercício do seu papel social, mas  na sua composição interna. Com 

isso Adorno contesta os discursos que alegam que o homem está mecanizado, pois esses estão 

sustentados na concepção de que o indivíduo é um ser estático e que sofreria influências de 

fora dele. 

 Adorno afirma que a ―deformação‖ do indivíduo não é nenhuma doença nele, ―mas é 

uma doença da sociedade‖ que ―gera suas crias‖, e nas situações nas quais não se exigem a 

atuação no processo de trabalho, mesmo ali ele atua como equipamento sem traços pessoais. 

As qualidades tornam-se manipuláveis e são absorvidas para o desempenho no trabalho, os 

indivíduos estão alienados do seu eu, eles desintegram-se internamente, na separação entre a 

base pulsional e as características exigidas — que estão sedimentadas no indivíduo como 

sendo próprias. (ADORNO, 1951/1993, p. 201-202).  

O trabalho, que poderia ser um canal de sublimação de energias pulsionais, não tem 

servido a este intuito. As energias voltam-se em parte para o próprio sujeito contra a própria 

cultura. Por um lado, por não haver canalização via trabalho e, por outro, pela árdua exigência 

feita pela sociedade aos sujeitos. O indivíduo não se desenvolve plenamente. E, como afirma 

Marcuse, ―o mundo do trabalho se torna a base potencial de uma nova liberdade para o 

homem no quanto seja concebido como uma máquina e, por conseguinte, mecanizado‖. 

(MARCUSE, 1966/1979, p.25).  

Adorno (1968/2008) enfatiza que a sociedade só se conserva na medida em que se 

expande e amplia sua capacidade de integração. O autor afirma que os indivíduos isolados, 

socializados na sociedade, preservam a ―sociedade pelo processo de vida, pelo processo de 

trabalho, pelo processo de produção e de reprodução‖. (ADORNO, 1968/2008, p.120). 

Nos processos e na divisão do trabalho há um domínio racional que leva à integração 

total e tem como ―consequência a supressão da diferenciação‖, a qual impele ―a cada um 

poder fazer de tudo‖. Essa dinâmica, segundo Adorno, leva a ―consequências extremamente 

problemáticas para a consciência dos homens‖. (ADORNO, 1968/2008, p.120). 

Ampliando o que foi apontado no capítulo anterior sobre a visão de Marcuse com 

relação à origem do indivíduo reprimido e relacionando ao domínio racional citado acima, 

serão apresentados os esclarecimentos de Marcuse, em Eros e Civilização. O autor faz uma 



 

 

 

40 

 

análise minuciosa sobre a origem do indivíduo reprimido, discorre sobre o papel da repressão, 

do sentimento de culpa e do superego nesse processo. Analisa a teoria psicanalítica de Freud, 

aponta um caráter ―não-histórico‖ em seus conceitos e propõe uma extrapolação destes, 

buscando considerar as formas históricas do princípio de realidade. Conforme apontado no 

primeiro capítulo deste estudo, de acordo com Marcuse (1956/1982), a repressão que ocorre 

na sociedade contemporânea tem outra configuração mais acentuada do que ele considera que 

Freud previu. Para ele, o princípio de  realidade ganha uma duplicação no conceito: num grau 

de exigência tamanha, a racionalidade existente no funcionamento social tem conferido aos 

indivíduos repressão e, ao mesmo tempo, provocado uma carência desmedida e desigual. 

O grau de repressão e restrições sofridas pelos indivíduos, ainda de acordo com 

Marcuse, supera as necessárias modificações às pulsões para a perpetuação da espécie, como 

apontado por Freud (1930/1988). Marcuse cria o termo ―mais-repressão‖ para explicar o que 

define como sendo as ―restrições requeridas pela dominação social‖. Ele aponta o quanto ―a 

coação foi imposta e intensificada pelo interesse de dominação, num progresso que perpetua a 

dominação‖ e o ―trabalho forçado e penoso‖. (MARCUSE, 1956/1982, p. 48). 

―A carência e a escassez predominante na sociedade‖ têm sido organizadas de modo 

tal, por meio da civilização, que não têm sido distribuídas coletivamente de acordo com as 

necessidades dos indivíduos. Segundo Marcuse, elas são ―impostas pela violência‖ e por uma 

forma mais racional de poder, uma ―racionalidade da dominação‖. (MARCUSE, 1956/1982, 

p. 48). 

Essa racionalidade, como resultado de várias formas históricas do princípio da 

realidade, é intensificada pela distribuição de escassez, intencional e desigual, perpetuando a 

dominação, liberando forças para a destruição. 

―Princípio de desempenho‖ é outro termo de Marcuse sugerido como sinônimo de 

―princípio de realidade‖ nesta sociedade. O autor descreve que o sistema produtivo foi sempre 

utilizado com finalidade lucrativa, submetendo os sujeitos que permanecem trabalhando, em 

alienação. O que fazem não tem sentido, não satisfazem as suas necessidades e a libido é 

desviada para o desempenho socialmente útil para o sistema se manter, não correspondendo 

aos desejos individuais, cujas exigências impostas são introjetadas como autoridades, 

operando no sujeito como sendo criações dele: desejos, moralidade e satisfação.  

O corpo e a mente passam a ser ―instrumentos de trabalho alienados‖, o sujeito 

renuncia ao próprio desejo, tanto no trabalho quanto no tempo livre; este último também se 

mantém administrado e orientado. Há uma interdição da sexualidade do corpo, permitida e 
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concentrada em uma parte do corpo, e, de acordo com Marcuse, o restante da sexualidade e 

do corpo são utilizados para o trabalho. (MARCUSE, 1956/1982, p. 57-58). 

Marcuse justifica que, em virtude da força empregada pelo sujeito para manter o 

princípio de desempenho, as perversões revelam-se como resposta contra uma sociedade que 

utiliza a sexualidade como um fim útil. A perversão coloca-se como uma energia sexual como 

fim em si mesma. Segundo o autor, há um afrouxamento da fusão entre a pulsão de vida e a 

pulsão de morte, caindo por terra a tarefa idealizada da reorientação da libido: a pulsão  busca 

a satisfação total regredindo à pulsão de morte. 

O desvio da utilização da força destrutiva primária do ego para o mundo externo torna 

possível ainda mais o progresso da civilização. Há um desvio da destrutividade que alimenta 

o progresso tecnológico. A pulsão agressiva, afirma Marcuse (1956/1982), fornece energia 

para alteração contínua da exploração e os ―indivíduos tornam-se impotentes‖ frente a isso. 

(MARCUSE, 1956/1982, p. 52). 

Marcuse afirma que o trabalho alienado ocorre quando é ―imposto pela necessidade‖ e 

não há ―gratificação‖, apontando que o desenvolvimento de uma determinada ―racionalidade 

tecnológica absorve em grande parte os instintos destrutivos modificados‖, estabelecendo 

certo ―padrão mental para o desempenho produtivo‖. (MARCUSE 1956/1982, p.82-83). 

Há uma apreciação diferente quanto à destinação da energia pulsional reprimida nos 

apontamentos de Marcuse e no que descreve Freud (1930/1988). Marcuse vê a perversão que, 

como resposta inicial à repressão, inicialmente se rebelaria contra o externo que o reprime e 

acaba sendo dirigida e utilizada pelo próprio poder de dominação da sociedade a seu favor, 

resultando num maior desempenho e na constituição do progresso tecnológico. Freud 

(1930/1988) defende que o vigor das pulsões represadas, quando não encontra a compensação 

eficaz no acordo estabelecido com a cultura, volta-se contra essa cultura. 

O funcionamento social, enfim, tem formado indivíduos norteados pela concorrência, 

obrigados a ―lutar implacavelmente‖ por seus interesses de lucro sem a preocupação com o 

bem-estar coletivo, conforme descrevem Horkheimer e Adorno (1956/1973, p. 55). 

Esses indivíduos, com esse tipo de formação, são os ―profissionais‖ no universo do 

trabalho e constituem o mercado de consumo. Indivíduos ilusoriamente intitulados como 

autônomos e crentes na possibilidade do exercício e da decisão política, mas disciplinados 

para manter a ordem, fortalecida por um sistema hierárquico de trabalho que racionaliza essa 

disciplina.  

Marcuse (1956/1982, p. 86) aponta que ―o desenvolvimento do sistema hierárquico de 

trabalho social não só racionaliza a dominação, mas também ‗contém‘ a rebelião contra a 
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dominação‖. Baseando-se na Psicanálise, Marcuse explica a relação entre a submissão à 

autoridade no sistema hierarquizado do trabalho e o sentimento de culpa proveniente da 

estrutura do conflito de Édipo. A figura de autoridade do pai ressurge encarnada muito mais 

poderosa na administração do trabalho e está além do espectro individual, ela agora aparece 

ampliada para a sociedade, ―rebelar-se parece um crime contra a sociedade humana‖, afirma 

Marcuse (1956/1982, p. 87). 

Para esse autor, há ―‗identificação‘ dos que se revoltam com o poder contra o qual se 

revoltam. As incorporações econômica e política dos indivíduos no sistema hierárquico do 

trabalho são acompanhadas de um processo instintivo em que os objetos humanos de 

dominação reproduzem sua própria opressão‖ (MARCUSE, 1956/1982, p. 87). Sendo assim, 

apesar de o indivíduo estar ilusoriamente exercendo a autonomia e estar voltado para os 

interesses criados pela sociedade, ele reproduz o sistema que o oprime. Se dentro das 

organizações de trabalho há a estrutura hierárquica em que supõe que um ocupante de um 

cargo no topo da escala comanda os que estão abaixo de sua posição, é bem provável que essa 

opressão segue-se de um ocupante de um posto abaixo ao outro abaixo dele. Dessa forma, 

tendo o indivíduo oprimido e disciplinado, as cotas de produção são superadas, e é provável 

que o indivíduo que produz não se reconheça nela.  

A formação ocorrida na sociedade ―se dá em consonância com as necessidades de 

produção social‖. Ela desenvolve no indivíduo as habilidades para a produção conforme a 

realidade do momento, sem colocar em risco sua manutenção. Esse fato se choca com a 

possibilidade da ―formação do espírito‖, que, para ocorrer, não poderia estar vinculado 

somente ao ―mundo do trabalho‖. (CROCHÍK, 1964/1998, p.77). 

Além do estar alienado, não se reconhecendo nos produtos que fabrica e não se vendo 

como autor do processo de produção, está impedido de ter ―autoconsciência‖. (CROCHÍK, 

1964/1998, p.77).  

Marcuse (1956/1982) esclarece que a racionalidade do sistema afeta a consciência, 

levando a um conformismo que chama de ―consciência feliz‖, que releva as barbáries que 

ocorrem, vendo-as ―como à margem do mundo civilizado‖. Dessa forma o indivíduo que se 

vê ―civilizado‖, entorpecido pela aparência em detrimento da realidade, se percebe fora do 

―grupo de risco‖. ―O poder sobre o homem, adquirido por essa sociedade, é diariamente 

absolvido por sua eficácia e produtividade‖. (MARCUSE, 1956/1982, p. 92). 

Da mesma forma que o indivíduo é mediado pela história e realidade social, todas as 

instituições também o são. As instâncias mediadoras para o ingresso na sociedade pelo 
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indivíduo são resultados da mesma ―ética‖ mantida por esse funcionamento, que, por não 

possibilitar a formação, a emancipação e a consciência, levam à barbárie, à frieza.  

Nos atos e condutas dos indivíduos estão os reflexos dessa formação e da 

racionalidade social. No universo do trabalho e da produção está presente a mesma 

racionalidade da sociedade administrada e o sujeito está formado para compor e ser composto 

por ela. Nesse universo não se valoriza o sujeito, mas, sim, o capital, e a lógica é a do 

mercado. Enfim, a economia política continua prevalecendo como primazia para a existência. 

 Todavia, tanto Marcuse (1956/1982) quanto Adorno (1951/1993; 1971/2006) 

apontam em algumas passagens de suas obras a possibilidade de o trabalho não ser 

necessariamente renúncia e isento de experiência.   

 Ao se referir à sublimação da libido, Marcuse (1956/1982, p. 81) afirma que ―nem 

todo o trabalho é desagradável, é renúncia‖. Adorno (1951/1993, p.114) aponta que: ―Só o 

astucioso entrelaçamento de trabalho e felicidade deixa aberta, debaixo da pressão da 

sociedade, a possibilidade de uma experiência propriamente dita‖. Adorno afirma o 

necessário movimento contrário ao presente na divisão do trabalho e no universo da eficácia 

que impede a reflexão. 

 Em outra obra, Adorno (1970/2006) retorna a essa questão: afirma e relaciona a 

possibilidade de liberdade na medida em que o indivíduo toma consciência da ruptura entre a 

existência e a profissão que exerce e da necessária autorreflexão. Ele pontua:  

Se quisermos garantir algum sentido à ideia de liberdade, seria o de que os 

desprovidos das competências apropriadas tirem as consequências disto exatamente 

no ponto de sua formação em que tomam consciência das dificuldades, da ruptura 

entre a existência e sua profissão.  [...] a autorreflexão e o esforço crítico são 

dotados[...] de uma possibilidade real. (ADORNO, 1970/2006, p.68-69)  

 

 Adorno descreve que a reflexão e crítica são fundamentais para a consciência. Pode-se 

supor que o esforço exigido para tais ações é acentuado no universo do trabalho, quando a 

consciência está afetada pela racionalidade técnica.  

Marcuse (1956/1982) discute que há ―também possibilidade de trabalhos que oferecem 

um alto grau de satisfação libidinal‖, no entanto, ele afirma que ―o trabalho que criou e 

ampliou a base material da civilização foi principalmente labuta, trabalho alienado, penoso e 

desagradável — e ainda é‖. (MARCUSE, 1956/1982, p.82). 

Marcuse acentua que a existência humana é determinada ―por objetivos e funções que 

não são propriamente seus e que não permitem o livre jogo das faculdades e desejos‖ 

(MARCUSE, 1956/1982, p. 168). Para este autor, a racionalidade que determina o domínio do 
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trabalho não permite a liberdade. Em suas rotinas e procedimentos mecanizados, a 

individualidade não é considerada. 

Marcuse (1956/1982) esclarece que na maioria dos indivíduos há uma internalização 

da autoridade externa absorvendo a imposição como seu próprio desejo, e, dessa forma, não 

oferece resistência, tornando desnecessária a repressão.  

 A respeito desse processo Crochík (1990, p.141) descreve: 

No período do capitalismo concorrencial, o Ego elaborava os desejos do Id e os 

submetia à apreciação do Superego e à realidade externa; a sublimação tinha 

importante papel na constituição do indivíduo e da cultura. No capitalismo dos 

monopólios, em contraste, o controle dá-se diretamente sobre a consciência, através 

da liberação dos instintos, ou seja, a repressão se dá pela liberdade instintiva, 

naquilo que Marcuse denominou "dessublimação repressiva". Com esta 

modificação, Eros, o construtor da cultura, transforma-se em sexualidade submetida 

aos valores do mercado. Se o indivíduo autônomo tinha difícil existência no 

capitalismo liberal, agora, a questão da autonomia não é mais colocada, e a indústria 

cultural e os especialistas dão os modelos a serem imitados.  

 

De acordo com o exposto, se no postulado de Freud a sublimação é um processo 

fundamental para o desvio da pulsão para um objetivo socialmente valorizado e, assim, 

constituir-se a moralidade da civilização, o rebaixamento do controle às pulsões leva à queda 

da moralidade e estas ficam ―livremente acessíveis à cultura‖. Assim, as necessidades dos 

sujeitos estão sob controle das pulsões e submetidas à racionalidade do trabalho alienado 

(MARCUSE, 1956/1982, p. 168). Corpo e mente passam a ser instrumentos de trabalho 

alienado.  

No trabalho que não há consciência não pode haver prazer. Para Marcuse a alienação 

no trabalho está relacionada com relações de trabalho que ―converteram-se, em grande parte, 

em relações entre pessoas como objetivos permutáveis da administração científica e dos 

especialistas em eficiência [...] sujeitas à administração.‖ (MARCUSE, 1956/1982, p. 95). 

Destaca-se de forma clara nos apontamentos de Marcuse a força alienante do universo 

do trabalho quase impossibilitando distinguir se há desejo legítimo do sujeito ou se ele deseja 

o que deve desejar, essa vontade  produzida invade até mesmo o tempo livre. 

Seria então inviável o prazer no trabalho? 

Adorno (1970/2006), em uma obra dirigida mais diretamente aos professores, em que 

discute uma prova de filosofia a qual os mesmos são submetidos na Alemanha, traz uma 

discussão sobre o sentido que iluminaria o trabalho do professor; ele propõe o 

aprofundamento e a vontade de superar a aparência. O autor questiona:  

Mas podemos exigir de uma pessoa que ela voe? É possível receitar entusiasmo, a 

condição subjetiva mais importante da filosofia, segundo Platão, que sabia do que 

estava falando? A resposta não é tão simples como pode parecer ao gesto defensivo. 

Pois este entusiasmo não é uma fase acidental e depende apenas da situação 
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biológica da juventude. Ele tem um conteúdo objetivo, a insatisfação em relação ao 

mero imediatismo da coisa, a experiência de sua aparência. Tão logo o entusiasmo é 

abraçado de boa vontade, exige-se-lhe que ultrapasse esta aparência [...] que é o 

mesmo que aprofundar-se. (ADORNO, 1970/2006, p. 72) 

 

Seus apontamentos são específicos aos educadores, mas pode ser estendido a todos; 

ele complementa suas ideias concluindo:  

o próprio espírito, não se restringido àquilo que é fatual, porta em si aquele impulso 

de que subjetivamente se precisa.[...] Seria melhor procurar aquilo que cada um deve 

ter prometido a si mesmo ou esperado de si próprio. É preciso não se conformar com 

a constatação da gravidade da situação e a dificuldade de reagir frente a ela, mas 

refletir acerca dessa fatalidade e as suas consequências para o próprio trabalho. 

(ADORNO, 1970/2006, p. 73) 

 

Adorno destaca a necessária reflexão para a não conformação e para a busca do 

esperado para si próprio reagindo à falsa experiência presente no trabalho alienado.  

 Há muitas mediações possíveis de serem feitas entre racionalidade presente no 

universo do trabalho e o reflexo no sujeito que trabalha. Há muitos elementos citados acima 

que devem ser considerados na análise para compreender o quanto é possível o trabalho ter 

algum significado para quem trabalha e para o investimento libidinal.  Haveria uma 

possibilidade do trabalho não ser penoso e alienado se ele pudesse propiciar uma experiência 

reflexiva ao indivíduo e que não fosse hegemônica a busca insana pela eficácia e pela 

produção não pensada pelo indivíduo que produz.  

Adorno (1951/1993) descreve que esse formato de desenvolvimento técnico e os 

instrumentos aplicados na gestão administrativa dos processos produtivos podem levar o 

pensamento a se submeter ao controle social do desempenho. O autor pontua: ―O 

instrumentalismo, a mais recente versão do pragmatismo, há muito deixou de ser uma mera 

questão de aplicação do pensamento, ele é o a priori de sua própria forma‖. (ADORNO, 

1951/1993, p. 126). 

A hegemonia da eficácia impossibilita o contato com o possível significado do 

trabalho. Crochík (1995/2006) afirma que a sociedade fomenta estereótipos para que a 

―eficácia‖ tome ―o lugar da verdade‖. Crochík descreve que nossa cultura não permite a 

dúvida e a imprecisão: no mundo do trabalho há uma estrutura montada para formar 

competências para a produção num contexto extremamente competitivo e controlado. Essas 

competências são automatizadas e partem de esquemas previamente definidos e não pensados 

pelo trabalhador, há uma supervalorização da eficiência e a produção substitui a reflexão. 

No mundo do trabalho o pragmatismo é utilizado como critério para a racionalidade 

ser implementada: todo o pensamento é baseado na intenção da aplicação prática. Há na 
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atualidade uma aversão à teoria e à reflexão, pois, ironicamente, dá muito trabalho; há um 

atrofiamento da teoria e, como nos diz Adorno (1969/1995b), pretende-se mudar o mundo 

sem interpretá-lo. 

O conhecimento e a razão, que deveriam servir para criar melhorias nas condições de 

vida e proporcionar liberdade e autonomia, passaram a servir para instrumentalizar a 

dominação e a repressão: tudo é administrado, sistematizado, classificado, calculado, 

identificado e padronizado. Nas empresas, enfim, no universo do trabalho, encontramos a 

mesma lógica. 

Horkheimer e Adorno (1947/1985) descrevem o quanto o pensamento está reificado, 

convertido em mercadoria, cegamente pragmatizado. Como o pensamento não é esclarecedor, 

ele ―perde sua relação com a verdade‖. Há um volume de informações que circulam no dia a 

dia nunca antes imaginado; no entanto, muitas delas são descartáveis, são de pouca 

durabilidade, em geral baseadas em fatos do momento e que permanecem enquanto forem 

úteis para determinada situação. 

Os autores afirmam: ―A enxurrada de informações precisas e diversões assépticas 

desperta e idiotiza as pessoas ao mesmo tempo‖ (HORKHEIMER; ADORNO, 1947/1985, 

p.15). E prosseguem: o ―saber está a serviço de todos os fins da economia‖ e a técnica é sua 

essência. ―Poder e conhecimento são sinônimos‖ (p.20). 

Para esses pensadores, ―os homens substituíram o conceito pela fórmula, a causa pela 

regra e pela probabilidade. [...] O que não se submete ao critério da calculabilidade e da 

utilidade torna-se suspeito [...]‖ (HORKHEIMER; ADORNO (1947/1985, p.21). A 

possibilidade de equacionar, transformar tudo em número e organizar as relações possibilita 

ao cálculo manter os indivíduos controlados e dominados. 

 O indivíduo está dominado e não tem consciência disso. Adorno (1951/1993), no 

aforismo ‗Who is Who‟, adverte que, quando o indivíduo insiste em dizer que está certo e o 

mundo é que está errado, tende a dar razão ao mundo que está nele.   

 Adorno (1951/1993, p. 189) afirma: 

Os que por sua função cometem traições e baixezas e vendem a si mesmos e a seus 

amigos ao poder não precisam para isso de nenhuma astúcia e de nenhuma intenção 

oculta, de nenhum plano elaborado pelo Ego, ao contrário, só têm que confiar em 

suas reações e satisfazer sem hesitação as exigências do momento para levar a cabo 

com toda facilidade o que outros apenas mediante profundas considerações 

poderiam fazer. [...] Porque todos, sem conflito, perseguem o interesse particular, 

este aparece, por sua vez, precisamente como universal e, por assim dizer, 

desinteressado. [...] Os sortilégios da sociedade fazem inevitavelmente daquele que 

não entra no jogo um egoísta, enquanto o que vive segundo o princípio de realidade, 

carecendo de personalidade própria, é chamado de altruísta. 
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Essa forma pragmática de funcionar desta sociedade, e assim do universo do trabalho, 

leva à reificação do pensamento, acentua o empobrecimento da real experiência do indivíduo 

na relação com o mundo que repercute em sua formação. No universo do trabalho ele não 

precisa refletir, nem se comprometer, apenas cumprir as regras, alcançar metas e objetivos, 

num automatismo que o isenta de qualquer decisão, incentivado a buscar a satisfação de 

interesses privados, cumprindo as exigências da sociedade de consumo.    

A técnica e o pragmatismo tornam-se ilusão e disfarce para a frieza e a frieza disfarce 

para a técnica e o pragmatismo. No entanto o que está sendo sacrificado e mutilado no 

homem para suportar tamanha redução da sua possibilidade humana não é possível ser 

mensurado.  

Conforme aponta Marcuse (1966/1979), a sociedade atual está muito desenvolvida em 

suas aptidões intelectuais e materiais, e, consequentemente, na dominação do homem 

também; sua força de dominação está na tecnologia (que não é neutra e está impregnada de 

ideologia). A tecnologia cria formas mais eficazes e agradáveis de controle e a sua 

racionalidade envolve todas as manifestações da sociedade numa tendência totalitária. Na 

forma de pensar e na maneira de se comportar do indivíduo no trabalho está implícita a 

maneira como o trabalho está organizado, com a técnica, enfim, com a racionalidade presente 

no contexto que circunscreve o caráter produtivo do homem.  ―As técnicas proveem as 

próprias bases do progresso; a racionalidade tecnológica estabelece o padrão mental e 

comportamental para o desempenho produtivo‖. (MARCUSE, 1956/1982, p.83). 

O trabalho e a forma como estão organizados são reflexos do que Adorno chama de 

―cadeias do pragmatismo, onde a experiência é bloqueada‖, e leva a uma ―consciência 

debilitada‖ (ADORNO, 1968/1995a, p.203 e p.212). A técnica e os meios estão 

independentes, se especializam para ―atingir os fins e se alienam deste‖; esse funcionamento 

―aniquilou completamente a discussão‖. (HORKHEIMER; ADORNO, 1947/1985, p.216). 

Ser um profissional, ou mesmo um ―técnico‖, como se diz no contexto do trabalho, dá 

a ilusão ao indivíduo de sua isenção às finalidades de suas atividades: como está alienado dos 

fins de sua ação, ele tornou-se um ser anônimo numa lista infinita de culpados, sem rostos, 

sem comoção, sem atitude, se vê apenas cumprindo ordens ou exercendo seu papel técnico, 

apolítico.  

A racionalidade do trabalho e dos mecanismos produtivos com a multiplicidade de 

tarefas e de funções, com a departamentalização das áreas e suas respectivas tarefas e 

preocupações, divide em partes o que cabe a cada um, com as ordens e ordenamentos ditados 

por instituições despersonificadas, instâncias anônimas a serem seguidas; criam certa 
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burocracia que assume forma de entidade que rege e destitui cada um e a todos da 

responsabilidade por qualquer ato. São atos, normas, processos a serem seguidos, e na 

maneira de funcionar estão presentes a perda da consciência, da autonomia, e, 

consequentemente, da possibilidade de ser indivíduo e sujeito de suas ações. 

Interessante observar que a perda da capacidade de autonomia e de reflexão não ocorre 

somente com os trabalhadores de funções operacionais, mas, a racionalização do mecanismo 

produtivo e toda a forma de dominação fazem com que a concentração do poder econômico 

converta-se em anonimato e todos, mesmo os que se situam nas posições supremas, parecem 

impotentes ante os movimentos e leis da própria engrenagem. (MARCUSE, 1956/1982, p. 

92). 

Marcuse aponta que a tecnologia, que poderia ser útil para construir a sociedade para 

os homens, acaba ocasionando o horror que é assimilado como normal. A ―técnica que 

poderia livrar o mundo da miséria e do sofrimento é usada para a conquista ou para a criação 

de sofrimentos‖; ele aponta que, por meio dela, ―milhares são massacrados em combate ou 

milhões são cientificamente exterminados com a ajuda de doutores e engenheiros [...]‖ 

(MARCUSE, 1956/1982, p. 94). 

Por vezes a técnica não tem seu uso com a repercussão evidente como apontada por 

Marcuse. Não é tão raro encontrar em repartições públicas, técnicos que exercem friamente 

suas atividades burocráticas com finalidades unicamente voltadas para si mesmas, que reagem 

aos seus automatismos parecendo não haver a percepção de nenhum impacto nos indivíduos 

que precisam ou dependem daquele carimbo ou parecer em processo. Como descreve Adorno 

(1969/1995b, p. 218): ―Na pseudo-atividade, assim como na revolução fictícia, a tendência 

objetiva da sociedade liga-se, sem fissuras, à involução subjetiva. Parodisticamente, a história 

universal produz outra vez os tipos de homens de que necessita‖. 

 Os argumentos de Adorno demonstram que se busca a objetividade, que leva à 

―involução subjetiva‖ e à construção de uma realidade ilusória num ―ativismo regressivo‖. 

Adorno afirma que sem a frieza produzida por esse ativismo ninguém mais conseguiria viver, 

pois haveria identificação com o sofrimento alheio, aumentado por essa sociedade que 

acentua a desigualdade e se baseia na exploração, e colocaria em dúvida a possibilidade de 

felicidade. A objetividade encobre a incapacidade da sociedade de resolver o caminho traçado 

pela humanidade. 

Adorno (1970/2006, p 119), contestando a monstruosidade ocorrida nos campos de 

concentração, determina à educação o objetivo de que Auschwitz não ocorra novamente: ―a 
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barbárie continuará existindo enquanto persistirem no que têm de fundamental as condições 

que geram esta regressão‖.  

A frieza surge como uma possibilidade para o indivíduo viver sem tanto sofrimento, 

reconhecendo os limites de qualquer intervenção na sociedade administrada e mantendo as 

exigências da autopreservação. O ativismo no universo da produção enfraquece a capacidade 

de solidariedade e de identificação com o sofrimento alheio. Adorno, ao falar desse ativismo e 

sua repercussão no indivíduo, diz: ―quem imaginar que, enquanto produto desta sociedade, 

está livre da gelidez burguesa, nutre ilusões sobre o mundo bem como sobre si mesmo; sem 

essa gelidez ninguém mais poderia viver‖. (HORKHEIMER; ADORNO, 1947/1985, p. 224). 

Horkheimer e Adorno (1956/1973), no capítulo em que tratam do indivíduo, relatam 

os reflexos da sociedade da esfera profissional e da concorrência em sua constituição e 

apontam que na sociedade burguesa o indivíduo é tiranizado. Há antagonismos na sociedade 

— ―existência burguesa-particular e política-universal; esfera privada e a esfera profissional‖ 

— que foram amplamente intensificados pelo ―desenvolvimento econômico-político‖, e esses 

antagonismos tornam os indivíduos cruéis. (HORKHEIMER; ADORNO, 1956/1973, p. 

54/55). 

Crochík ao abordar sobre a ideologia da racionalidade tecnológica, afirma que ―a 

subjetividade deve ser eliminada cada vez mais do mundo do trabalho alienado, e, por isso 

mesmo, ele é cada vez mais alienado‖. (CROCHÍK, 1964/1998, p.42). 

Seriam possíveis experiências formativas pelo trabalho que fossem na direção 

contrária de involução do indivíduo como apontado até aqui? Seria possível facilitar a 

consciência do indivíduo quanto ao significado do trabalho e este ir além do trabalho 

alienado? 

Maar, na introdução da obra de Adorno: Educação e Emancipação, na edição 

brasileira de 2006, descreve que há uma crise na experiência formativa pelo trabalho com o 

desenvolvimento dos processos de trabalho. Segundo o autor, a Escola de Frankfurt ―é um 

reflexo teórico crítico da crise do trabalho formador‖; prossegue e aponta que Adorno 

―questiona a formação a partir de uma determinada forma social assumida pelo trabalho‖ 

sendo ―a conversão progressiva de ciência e tecnologia em forças produtivas‖, dessa forma ―a 

ciência-técnica dissolve a experiência formativa a partir do trabalho social nos termos 

vigentes.‖ (MAAR, In: ADORNO, 1970/2006, p. 17 e 19).  

Essa crise da ―formação cultural, a deficiência da experiência cultural continuada, 

constitui a característica da modernidade‖ (MAAR, apud ADORNO, 1970/2006, p. 18-19).  O 

autor prossegue: ―Adorno não implementa uma crítica ética de poder, mas confere clareza 
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suplementar à derivação da dominação a partir da estruturação social do trabalho[..] o 

conceito de ‗semiformação‘ constitui a base social de uma estrutura de dominação.‖ (MAAR, 

In:ADORNO, 1970/2006, p. 23).   

Maar esclarece o pensamento de Adorno ao apontar que é inviável a formação da 

consciência e a autonomia do indivíduo com os processos de trabalho vigentes que tem a 

técnica como força produtiva e a dominação como finalidade.   

Adorno (1970/2006) destaca que: 
 
[...] a ordem econômica e, seguindo seu modelo, em grande parte também a 

organização econômica, continuam obrigando a maioria das pessoas a depender de 

situações dadas em relação às quais são impotentes, bem como a se manter numa 

situação de não-emancipação. Se as pessoas querem viver, nada lhes resta senão se 

adaptar à situação existente, conformar [...] conseguem sobreviver apenas na medida 

em que abdicam de seu próprio eu. (ADORNO, 1970/2006, p. 43, grifo meu) 

 

Observa-se que Adorno demonstra que a ordem econômica esvazia a potencialidade 

da autonomia dos indivíduos, mas vale frisar que Adorno cita que isto ocorre com a maioria 

das pessoas, e não com todas.  

Adorno aponta: ―a ideologia dominante hoje em dia define que, quanto mais as 

pessoas estiverem submetidas a contextos objetivos em relação aos quais são impotentes, ou 

acreditam ser impotentes, tanto mais elas tornarão subjetiva esta impotência.‖(ADORNO, 

1970/2006, p. 36, grifo meu). Nessa passagem, Adorno afirma que há indivíduos que se vêm 

impotentes e não o são; dessa forma, pode-se afirmar que há, mesmo que sob forte sofrimento 

causado pela resistência à essa ideologia e estrutura social, a  viabilidade da potência para 

combater a submissão a esses contextos  e ao encontro de prazer legitimo  no trabalho. 

Os dois últimos apontamentos citados de Adorno estão indicando que as pessoas se 

submetem à realidade alienante em mais ou em menos intensidade dependendo do quanto 

estão abertas para reflexão e conscientes do processo que estão inseridas. Pode-se supor que a 

possibilidade de superação dessa submissão no trabalho está também relacionada à 

capacidade do indivíduo se identificar com a finalidade do trabalho que realiza consciente das 

condições que o estruturam, sendo capaz de refletir sobre si mesmo nesse contexto. 

A maneira de funcionar das organizações e de estruturar as relações de trabalho está 

sedimentada nos alicerces da sociedade administrada. A racionalidade presente na 

organização do trabalho imprime na formação do indivíduo certa ética que passa pela frieza, a 

perda da autonomia e da consciência. Essa formação está condicionada à intensidade da 

submissão do indivíduo a esse contexto objetivo e à preservação de sua capacidade de 

autorreflexão.  
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CAPÍTULO III - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUA RACIONALIDADE 

 

 

3.1. Aspectos da racionalidade presentes na gestão da administração pública 

 

A adoção da perspectiva da Teoria Crítica para as reflexões desta pesquisa pede um 

caminho coerente com conceitos às vezes árduos, por exigir certamente ―escrúpulo à 

banalidade‖ na elaboração do texto, bem como exigir fuga à ―vaidade‖ para não cair na 

sedução do relaxamento da crítica, aquela que pode ser gerada pelo ―envolvimento afetivo 

com o texto‖ (ADORNO, 1951/1993, p. 74). Esse percurso torna-se ainda mais rigoroso 

quando diante da intenção de refletir temas específicos não abordados diretamente por seus 

pensadores. A saída é buscar dialogar com reflexões propostas por esses autores a fim de 

transpor constatações que abranjam os assuntos a serem discutidos. Essas exigências se 

fizeram presentes, em especial neste capítulo, o qual discorre sobre a administração pública e 

sua racionalidade.  

Para discutir a racionalidade na administração pública serão apresentadas algumas 

categorias presentes na obra dos teóricos frankfurtianos que levem à reflexão crítica do 

contexto organizacional, institucional e de trabalho que compõe o serviço público. Outros 

autores foram abordados com a intenção de levantar aspectos da estruturação do Estado e 

alguns pontos sobre diferentes formas de gestão da administração pública. Com esses 

subsídios — e não com a intenção de esgotar tema tão vasto —, discutiu-se a racionalidade 

presente na gestão pública, destacando sua similaridade com a gestão organizacional das 

empresas privadas, por conservarem aspectos da mesma razão instrumental, presente numa 

sociedade fundada na exploração, nas relações econômicas e no estabelecimento de regras e 

busca da eficiência, muitas vezes, prescindindo de valores éticos. 

O funcionamento do Estado e sua administração não têm respondido de forma efetiva 

aos impasses vividos no setor público e seus impactos para a sociedade, tais como: a 

corrupção; a morosidade; o não atingimento efetivo da população com o desenvolvimento de 

políticas públicas que pouco minimizam as injustiças; a regulação das relações explicitando 

interesses particulares no lugar da preocupação com o bem coletivo; o uso do poder que fere o 

possível direito e, por fim, a apropriação com descaso, abandono ou mau uso dos recursos 

naturais, ambientais, sociais, culturais, humanos e econômicos. 
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Conforme apontado inicialmente, é uma tarefa árdua e há um desafio nesta tentativa, a 

aplicação teórica a um intento prático — desafio que esta pesquisa também se submete, de 

não se perder do propósito pontuado por Adorno (1951/1993), que é o de não se deixar 

relaxar à crítica pelo envolvimento com o objeto. Apesar do apontado, e sabendo dos limites 

da consciência, segue-se adiante discutindo os apontamentos dos autores para que possam 

contribuir à reflexão quanto ao contexto da administração pública, ―pois um esclarecimento 

um pouco insuficiente e apenas parcialmente eficiente ainda é melhor que nenhum‖. 

(ADORNO, 1970/2006, p. 114). 

Horkheimer e Adorno (1956/1973), ao discutirem a constituição da sociedade, 

abordam o pensamento de Hobbes quanto à fundamentação do ―Estado e da Sociedade‖; 

apontam que Hobbes descreve que numa ―sociedade sem instituições cada indivíduo tem 

direitos sobre todas as coisas‖ (HORKHEIMER; ADORNO, 1956/1973, p.31). Hobbes 

afirma que o homem tem a tendência natural de causar danos aos outros, e com isso surge a 

necessidade de um contrato para garantir e assegurar a propriedade privada, ―cabendo ao  

Estado a obrigação de assumir a tutela dessa propriedade‖, exercendo um poder acima de 

todos os outros. (HORKHEIMER; ADORNO, 1956/1973, p.31).  

Horkheimer e Adorno apontam que, sob os argumentos de Hobbes, o homem não é 

visto como um ser naturalmente social; o medo ao poder do Estado leva os indivíduos a se 

submeterem às suas instituições, e que — utilizando ainda os apontamentos de Hobbes —, 

esse ―medo de todos a todos é suplantado agora pelo temor a um poder que se situa acima de 

todos‖. (HORKHEIMER; ADORNO, 1956/1973, p.31). Prosseguem os autores na mesma 

página ―o poder do mais forte, no estado natural, converte-se em poder de domínio no estado 

legal‖.  

Horkheimer e Adorno destacam que a sociedade veio a se fortalecer na época 

burguesa, ―no contraste entre instituições feudais e absolutistas, por um lado, e a camada 

social que já dominava então o processo vital material da sociedade.‖ (HORKHEIMER; 

ADORNO, 1956/1973, p.30). Afirmam que, por um lado, quanto mais se socializam os 

homens, mais se fortalece a sociedade; por outro, ―o desenvolvimento da sociedade total faz-

se acompanhar, inevitavelmente, do perigo de total aniquilação da humanidade‖. 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1956/1973, p.40). 

Prosseguindo com as análises de Horkheimer e Adorno, os pensadores afirmam que, 

na constituição da sociedade atual — e podemos dizer que também na constituição do Estado 

—, ocorre um ―igualitarismo nivelador” que leva a uma perda da diferenciação do indivíduo. 

Foi por meio da ideia de indivíduo (que se cristalizou e adquiriu a configuração real na era 



 

 

 

53 

 

burguesa) que a socialização total pôde adquirir aspectos tão individualistas. A socialização 

afeta essa pretensa individualidade em sua própria interioridade ―e faz do indivíduo uma 

mônade da totalidade social‖ (HORKHEIMER; ADORNO, 1956/1973, p. 40-41). Essa 

―tendência socializante‖ já estava intensificada no século XIX, pontuam os autores. 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1956/1973, p. 29). 

Dessa forma fica clara a relação apontada nos escritos desses pensadores 

frankfurtianos entre a formação da sociedade, a constituição do Estado e a dominação. O 

Estado é constituído e ‗legaliza‘ o poder dos mais fortes sobre os ‗mais fracos‘, estes 

considerados ameaçadores da propriedade. Dessa forma, o Estado assume a tutela da 

propriedade, legisla a conduta social e visa controlar essa suposta ameaça. Ao ser constituído, 

consolida a diferença social e a dominação de um sobre o outro, no discurso de aparente 

regulação e proteção social.  

A forma como foi constituído o Estado e os princípios que sustentaram a socialização 

não podem ser alterados. Ao analisar qualquer modo de gestão do Estado, na atualidade, há de 

se considerar os interesses implícitos que sustentaram, e ainda sustentam, sua constituição e a 

concepção de indivíduo que molda suas ações.  

Os modelos de gestão de administração pública serão apresentados a seguir, descritos 

por alguns autores. Os autores que defendem um ou outro modelo de gestão não colocam os 

princípios do Estado e de sua formação, nem a sociedade, em debate; são propostas de 

reformas — no termo já está implícita sua limitação — e não propõem alterações no que gera 

a estruturação da sociedade. Seus apontamentos vão a direções diferentes das reflexões dos 

teóricos críticos.  

Com essas considerações, apresenta-se, a seguir, autores que discutem a reforma do 

Estado e apontam os modelos de gestão da administração pública.    

Voltando-nos mais especificamente para a racionalidade presente na administração 

pública, explicitada no modo de governar e administrar o Estado, que foi se consolidando na 

sociedade ao longo dos anos; destacamos o relatado por Bresser Pereira (1964/1998, p.25): 

No século XVIII, compreendeu-se a importância de proteger o indivíduo contra um 

Estado oligárquico e, no século XIX, a importância de proteger os fracos e os pobres 

contra os ricos e poderosos, mas a importância de proteger o patrimônio público só 

passou a ser dominante na metade do século XX. [...], se no século XVIII foram 

definidos os direitos civis e, no século XIX, os direitos sociais, passava agora a ser 

necessário definir um terceiro tipo de direito, também básico, os direitos públicos. 

[...] o direito da propriedade do Estado ser pública [...] 

 

 Para Pereira (1964/1998) haveria possibilidade de mudanças na forma de administrar o 

Estado que ampliaria os direitos dos indivíduos.  
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Sobre essa questão da forma de administrar o Estado, e baseados em preceitos 

semelhantes aos de Pereira (1964/1998), Abrucio (2009) descreve:  

do final do século XVIII até o século XX ocorreram revoluções na busca de 

ampliações dos direitos civis, políticos e sociais e, com a expansão do capitalismo, 

possibilitaram-se meios para a ―proteção da propriedade e aos contratos, a 

infraestrutura, ao desenvolvimento econômico‖ e intervenções para regular o 

mercado interno. (ABRUCIO, 2009, p.4)  

 

Abrucio (1997) destaca que o modelo de administração do Estado que surge é 

denominado de burocrático, um modelo de gestão da administração pública subsidiado nos 

pressupostos burocráticos de Weber. Bresser Pereira, em sua análise que descreve o percurso 

da administração burocrática à gerencial, afirma: ―É a burocracia que Max Weber descreveu, 

baseada no mérito profissional‖. (PEREIRA, 1964/1998, p. 141). 

Abrucio (2009) relata que esse modo de gestão foi sendo constituído, de modo geral, 

para substituir o Patrimonialismo
8
. Com a sua composição foram se estabelecendo padrões, 

rotinas, regras definidas a priori, estruturas fortemente verticalizadas; formalização de 

processos, seleção por mérito e critérios profissionais; impessoalidade, predominância do 

controle legal; profissionalização da carreira, rígida separação entre políticos e burocratas; 

critérios de ascensão e proteção; racionalização da ação administrativa, deixando clara a 

―separação entre Estado e Governo e a erradicação dos princípios patrimoniais de poder‖. 

(ABRUCIO, 2009, p.15). 

 Nesses apontamentos de Abrucio há a suposição da possibilidade da separação e a 

distinção entre a racionalidade presente no Estado e a racionalidade no modo de governar, o 

que de certa forma contradiz os pressupostos de Horkheimer e Adorno, já que a ordem social 

integradora da sociedade administrada opera sistematicamente na generalização das relações 

econômicas, sociais e políticas, fundadas na mesma racionalidade. Sem ter a preocupação de 

discutir essas contradições e já tendo esclarecido que a preocupação no momento é levantar 

alguns dados presentes na racionalidade no modo de gestão pública na atualidade, prossegue-

se para compreender alguns pressupostos presentes no modo de administração pública vigente 

e assim levantar alguns subsídios para a pesquisa na discussão de aspectos da racionalidade na 

administração pública e suas implicações na moralidade no trabalho. 

                                                 
8
 Segundo Campante (2003, p.153), o patrimonialismo no Brasil é a estrutura de poder constituída 

historicamente pelo Estado português, ―posteriormente transplantada para a colônia na transmigração da corte 

lusa no início do século XIX e transformada em padrão a partir do qual se organizaram a independência, o 

império e a República no Brasil. Uma imutabilidade histórica, que se constitui por meio de arranjos intimamente 

relacionados nos campos econômico e sociopolítico [...]. O Estado patrimonialista intervém, planeja e dirige a 

economia, tendo em vista os interesses particulares do grupo que o controla.‖ 
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Para subsidiar a discussão sobre a constituição dos modelos de gestão do Estado, serão 

destacados alguns elementos dos apontamentos de Weber, que estão presentes e dão 

sustentação a esse modelo burocrático de Estado, e apresentadas as críticas de Marcuse ao 

pensamento weberiano. 

Para Weber (1920/2005b), o Estado moderno apresenta características peculiares: 

estruturado a partir de uma associação política regida por leis, que lhe dão sustentação e 

funcionalidade, e são coordenadas por uma administração pública constituída por 

funcionários que agem como seus representantes legítimos. É a partir desta perspectiva que 

Max Weber identifica o capitalismo como a força decisiva da vida moderna, um fenômeno 

positivo para o desenvolvimento da sociedade, cujos problemas manifestados não podem ser 

confundidos com a natureza humana, como ele mesmo assevera: 

O impulso para o ganho, a persecução do lucro, do dinheiro, da maior quantidade 

possível de dinheiro, não tem em si mesmo nada que ver com o capitalismo. Tal 

impulso existe e sempre existiu entre garçons, médicos, cocheiros, artistas, 

prostitutas, funcionários desonestos, soldados, nobres, cruzados, aposentados, 

mendigos etc. Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte e condições humanas 

em todos os tempos e em todos os países da Terra, sempre que se tenha apresentado 

a possibilidade objetiva para tanto. (WEBER, 1920/ 2005b, p. 26) 
 

Desse modo, Weber destaca que os ‗funcionários desonestos‘ são movidos pelo 

lucro, dando a entender que aqueles considerados ‗honestos‘ teriam outra preocupação, e 

ainda afirma que esse interesse pelo lucro não teria relação com o capitalismo.  Weber ainda 

afirma que ―a ganância ilimitada de ganho não se identifica nem de longe, com o capitalismo, 

e menos ainda com o seu espírito.‖ (WEBER, 1920/ 2005b, p. 26). E prossegue: 

O capitalismo pode eventualmente se identificar com a restrição, ou pelo menos com 

uma moderação racional desse impulso irracional. O capitalismo porém, identifica-

se com a busca do lucro, do lucro sempre renovado por meio da empresa 

permanente, capitalista e racional. Pois assim deve ser: numa ordem completamente 

capitalista da sociedade, uma empresa individual que não tirasse vantagem das 

oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção. (WEBER, 

1920/2005b, p. 26) 

 

 O esforço de Weber consistiu em isentar os princípios que regem as relações sociais 

no sistema capitalista; e foi a partir desses pressupostos que o pensador alemão desenvolveu 

os conceitos de burocracia, sua concepção de Estado, partidos políticos e tipos de dominação, 

análises sobre as técnicas etc., bem como discorreu sobre a estreita relação entre burocracia e 

política, e burocracia e empresas. Enfim, define ―a burocracia como um fenômeno específico 

da sociedade moderna‖, pois para ele o poder de um Estado moderno estaria ―inevitavelmente 

nas mãos da burocracia‖ e na ―rotina‖. (WEBER, 1917/1997, p. 39). 
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 Weber caracteriza o ―funcionalismo burocrático‖ como fundamental para a 

modernização do Estado, o qual consiste em ―formalismo de emprego, salário, pensão, 

promoção, treinamento especializado e divisão funcional do trabalho, áreas bem definidas de 

jurisdição, processos documentários, sub e superordenação hierárquicas‖. (WEBER, 

1917/1997, p. 39). 

Esse pensador busca atribuir ao Estado moderno uma legitimidade e justificativa de 

uma constituição quase que naturalmente dada pelas esferas de poder que compõem a 

sociedade, e justifica como uma racionalidade técnica necessária que conduz a um progresso 

natural.  

Weber descreve seu ponto de vista relacionando a gestão do Estado burocrático nas 

mesmas bases do desenvolvimento do capitalismo e na mesma razão: 

 

O ―progresso‖ em direção ao Estado burocrático que julga e administra segundo o 

direito e preceitos racionalmente estabelecidos tem em dia estreitas relações com o 

desenvolvimento capitalista moderno. A moderna empresa capitalista baseia-se 

fundamentalmente no cálculo e pressupõe um sistema administrativo e legal cujo 

funcionamento pode ser racionalmente calculado, em princípio pelo menos, em 

virtude de suas normas gerais fixas, exatamente como o desempenho previsível de 

uma máquina. (WEBER,1917/1997, p. 41) 

  

 Exatamente a respeito das perspectivas weberianas, e de suas influências na concepção 

e funcionamento do Estado, que Marcuse (1964/1998) levantou uma série de questionamentos 

acerca das suas propostas e objetivos. Marcuse (1964/1998, p.113) ressalta que ―conforme 

Max Weber, independentemente do que possa infligir aos homens, o capitalismo precisa, em 

primeiro lugar e previamente a qualquer valorização, ser apreendido como razão necessária‖. 

Desse modo, a neutralidade axiológica que Weber havia proposto inicialmente mostra-se 

improcedente na sua maneira de fazer ciência. O autor aponta a subordinação da teoria 

weberiana à economia política e às exigências das forças políticas dominantes, e nada há de 

neutralidade em seus apontamentos, ―o capitalismo se converte em conceitos abstratos da 

racionalidade e da dominação‖. (MARCUSE, 1964/1998, p. 114-115). 

 O empenho de Marcuse (1964/1998, p.115) consiste em buscar ―o nexo entre 

capitalismo, racionalidade e dominação na obra de Max Weber‖. O pensador enfatiza que a 

―ideia ocidental de razão‖ tem um campo fértil e se desenvolve no ―capitalismo industrial‖. 

Marcuse (1964/1998, p. 115) conclui que ―esse sistema tende a um tipo específico de 

dominação, que se converte no destino do período atual — burocracia total. A ideia da razão 

como racionalidade ocidental consistiu o conceito abrangente e fundante‖.  
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Como ressalta Marcuse, para Weber, o conceito de racionalidade que formou o 

capitalismo só se tornou efetivo no Ocidente, na medida em que ―a racionalidade que se 

manifesta com palavras e atos no capitalismo distingue de modo fundamental a forma 

ocidental da industrialização de todas as outras formas da economia e da técnica‖ 

(MARCUSE, 1964/1998, p. 115) e esclarece a racionalidade apontada por Weber:  

 
Assim a razão focalizada por Max Weber se revela como razão técnica: produção e 

transformação de material (humano e de coisas) por meio do aparato construído 

metódica e cientificamente com vistas à eficiência calculável, cuja racionalidade 

organiza e controla coisas e homens, fábrica e burocracia de funcionários, trabalho e 

tempo livre. (MARCUSE, 1964/1998, p. 117) 

 

Weber parece reconhecer apenas a lógica de reprodução da sociedade capitalista por 

meio do poder estabelecido pela administração e pela técnica, sem levar em consideração o 

modo pelo qual se efetiva essa produção e os interesses de todos os indivíduos; pelo contrário, 

legitima a exploração como meio necessário para o ―progresso‖, considerando os indivíduos 

como apêndices das máquinas. Em outro momento Marcuse complementa sobre a 

racionalidade técnica de Weber:  

 

[...] ela é tudo isso porque é dominação por força do saber, saber verificável, 

calculável e calculador, saber especializado. No fundo o domínio aqui é do aparelho, 

pois o domínio sobre o aparelho erigido sobre o saber especializado só o é quando 

adaptado a todas as suas exigências e possibilidades técnicas 

(MARCUSE,1964/1998, p. 125) 

 

Essa racionalidade técnica que tem o indivíduo como extensão e que é erigido 

estabelecendo cooperação com a ―máquina desprovida de vida‖ (MARCUSE, 1964/1998, 

p.131), está presente na constituição do Estado burocrático. Mais adiante, neste trabalho, 

levantam-se alguns questionamentos sobre o quanto dessa racionalidade ainda está presente 

no novo modelo vigente de gestão na administração pública.  

O modelo burocrático, por um lado, justifica-se na intenção de estabelecer alguns 

parâmetros de trabalho e de organização que dificultaria, em princípio, condutas que ferem a 

ética, apontadas como presentes até então no modelo patrimonialista. Esse modelo 

burocrático estabelece uma nova racionalidade, alegando minimizar a interferência política e, 

dos interesses privados na gestão, passa a interferir na economia, define processos que 

estabelecem critérios normativos e garante a continuidade administrativa com a permanência 

de um quadro funcional selecionado por princípios meritocráticos. Por outro lado, argumenta 

Abrucio (2004), ―o modelo burocrático gera um formalismo excessivo, um distanciamento 

entre os níveis hierárquicos‖ e, apesar de buscar moralidade, acaba por favorecer a criação de 
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espaços de poder por aqueles que controlam as regras. Abrucio destaca outra crítica, 

apontando que existe, no modelo burocrático, ênfase à legalidade e não há a preocupação com 

os resultados, nem com a satisfação do cidadão com os serviços prestados. (ABRUCIO, 2009, 

p.15). 

 Suas críticas concentram-se nos efeitos e não na causa.  

 Pereira, da mesma forma que Abrucio, argumenta que a administração burocrática 

seria ineficiente. O autor aponta:  

A administração pública burocrática clássica foi adotada porque era uma alternativa 

muito superior à administração patrimonialista do Estado. Entretanto, o pressuposto 

de eficiência em que se baseava não se mostrou real.  No momento que o Estado 

liberal do século XIX cedeu definitivamente lugar ao grande Estado social e 

econômico do século XX, verificou-se que ele não garantia nem rapidez, nem  boa 

qualidade, nem custo baixo para os serviços públicos prestados.  (PEREIRA, 

1964/1998, p.245)  

 

Observa-se que um dos argumentos apontados tanto por Pereira (1964/1998), quanto 

por Abrucio (2009), que questionam a funcionalidade do modelo burocrático, sustentam-se no 

fato de que não há neste modelo ênfase na eficácia, nem na produtividade. Os autores não 

questionam a constituição do Estado e o fato desse ser coerente e reproduzir o funcionamento 

social. 

Nota-se, na discussão apresentada mais adiante, que esse argumento é utilizado 

como justificativa para o ‗novo‘ modelo de administração denominado gerencial, que surge 

como alternativa para superar o burocrático. O denominado ‗novo modelo‘ traz como 

preceitos aspectos da racionalidade administrativa semelhante aos da iniciativa privada, 

conforme apontamentos a seguir. 

Segundo Abrucio (2009) os debates acerca do papel do Estado acentuaram-se em 

meados da década de 70 com a crise do modelo de Estado vigente, deflagrada por três fatores: 

1) o déficit fiscal; 2) o tipo de intervenção estatal e a forma burocrática de administração, 

gerando, como consequência, 3) o descrédito e a falta de legitimidade do Estado, levando a 

uma crise de três dimensões: econômica, social e administrativa. (ABRUCIO, 2009, p.17). 

Abrucio descreve que as mudanças na administração pública tiveram como intenção 

superar a crise instalada. Essas mudanças, segundo o autor, buscaram instalar outra 

racionalidade a fim de redefinir o papel do e reduzir gastos na área social. No entanto, um dos 

fatores fundamentais foi buscar saídas para o ―esgotamento do modelo burocrático 

weberiano‖ presente até então, que ―[...] foram introduzidos, em larga escala, padrões 

gerenciais na administração pública, inicialmente e com mais vigor em alguns países do 
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mundo anglo-saxão (Grã-Bretanha, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia) e depois, 

gradualmente, na Europa continental e Canadá‖. (ABRUCIO, 2009, p. 16). 

Emergiram as soluções pós-fordistas para o trabalho, enxugando empresas, tendo 

como enfoque a qualidade, e, dentre outros procedimentos gerenciais, a adoção de escolas 

voltadas para negócios (PAULA, 2005). Essas práticas, presentes nos Estados Unidos, 

ocidentalizam os modelos asiáticos de gestão de empresas. Na Grã-Bretanha houve também 

uma disseminação de práticas gerenciais, mas ―inicialmente‖ a administração pública foi 

―favorecida pela contrapartida ético-política das reformas realizadas no campo econômico‖ 

(PAULA, 2005, p. 43). Paula destaca que havia um cenário que forçava repensar a forma de 

funcionar do Estado e a maneira de administrá-lo, com os seguintes fatores: o processo de 

globalização; reconfiguração dos países ocidentais; reestruturação produtiva, que levava a 

rever a maneira de organização do trabalho e da produção, o modo de acumulação do capital e 

o papel do Estado nessa mediação; e, por fim, a crise do fordismo, que levou à ―inserção do 

gerencialismo na edificação da nova administração pública‖. (PAULA, 2008, p. 41-42).  

Pereira e Spink (1964/1998) apontam que esse modelo de gestão com abordagem 

gerencial propõe ao Estado ir além da função de garantir a propriedade e os contratos, mas 

formulam políticas de amplitude social até tecnológica.  

Pereira e Spink (1964/1998, p.7) apontam alguns fatos que, segundo os autores, 

levaram à mudança na forma de administrar o Estado e a adoção  da abordagem gerencial: 

Se os anos 80 foram os anos da crise de um Estado que cresceu demasiadamente e 

foi capturado por interesses particulares, ao mesmo tempo em que perdia autonomia 

relativa em face do processo de globalização da economia mundial, os anos 90 têm 

sido os anos da reforma do Estado e, particularmente, da reforma da administração 

pública [...] neste final de século (XX) um novo marco teórico e uma nova prática 

para a administração pública a abordagem ―Gerencial‖ substitui a perspectiva 

‗burocrática‖ anterior.[...] abordagem gerencial também conhecida como ―Nova 

Administração Pública‖  

 

 

Sobre essa prática administrativa gerencial presente no Estado observa-se semelhanças 

com as práticas usuais na empresas privadas. Paula (2005/2008) aponta que essas práticas 

explicitam a forma de organizar o Estado e geri-lo.  Segundo Paula (2005/2008, p. 21), ―A 

administração é voltada para soluções técnicas, enfatiza mais os aspectos instrumentais da 

gestão, enfocando a eficiência dos processos gerenciais‖.  

O que vem ocorrendo na maneira de administrar o Estado é a utilização de 

conhecimentos adquiridos pela administração de empresas em gestão de empresas privadas, 

subordinando-se a seus ―princípios e recomendações‖, principalmente a de se voltar para 
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resultados, e o enfoque para ―a democratização e o interesse público acaba perdendo terreno 

para a eficiência técnica‖. (PAULA, 2005/2008, p. 21). 

As justificativas que buscam sustentar a viabilidade de um modelo administrativo 

gerencial, que passam por aprimoramento técnico e com maior controle e resultados, parecem 

frágeis em diversos aspectos, como em relação ao cumprimento dos serviços a serem 

prestados ao cidadão e à possibilidade de favorecer sentido ao trabalho dos servidores.  

Abrucio (2009, p.25), lista consensos sobre alguns princípios que, a seu ver, devem 

nortear uma Nova Gestão Púbica (NGP), pautada na ‗evolução‘ do modelo gerencial:  

a) profissionalização da alta burocracia, criando uma elite burocrática para dar 

sustentação política a esse modelo de gestão;  

b) transparência;  

c) descentralização da execução dos serviços públicos;  

d) desconcentração com agências descentralizadas;  

e) gestão por resultados;  

f) novas formas de controle com indicadores de desempenho;  

g) novas formas de prestação de serviços públicos tendo o Estado como regulador e não 

necessariamente prestador direto dos serviços;  

h) orientação para o cidadão-usuário;  

i) accountability, aumentando o grau de responsabilização do servidor público na 

prestação de contas.  

Há na proposta deste modelo administrativo ênfase no gerenciamento da estrutura da 

administração pública e nos processos de trabalho e a utilização da técnica para fins da 

produtividade. Está implícita a ideia de que se alterar o modo de funcionar da ‖máquina 

pública‖ essa alteração possa reverter na postura dos indivíduos que lá trabalham;, para isso 

pressupõe o fortalecimento do poder e da gestão da alta ‖burocracia‖. A proposta de solução 

para a suposta melhoria da administração pública também prioriza a técnica em detrimento do 

indivíduo.  

 Tanto Abrucio (1997) como Paula (2008) argumentam que o modelo gerencial tem 

falhas e o excesso de preocupação com a eficiência pode desconsiderar as necessidades de 

quem trabalha; pode inviabilizar aos gestores e coordenadores soluções e outras saídas para os 

problemas, mas, principalmente,  para os autores, pode não considerar a própria população 

destinatária dos serviços.   

Uma sociedade que não considera o indivíduo terá um Estado que não considera o 

cidadão.  
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Essa vertente e forma de administrar voltada para soluções técnicas demonstram muita 

proximidade com a forma de gerenciar indústrias e empresas privadas, colocando em 

exercício uma racionalidade semelhante que busca a eficiência. O sujeito é mantido em débito 

com sua moralidade submetido pela determinação técnica. 

Quanto a essa determinação técnica, Marcuse (1979) deixa claro que a racionalidade 

tecnológica tem sido a única forma de planejar e desenvolver os recursos que estão 

disponíveis para todos; no entanto, não garante a ampliação da liberdade, nem da igualdade; 

ao contrário, tem ampliado a alienação e a submissão dos indivíduos. O autor complementa: 

 
A autodeterminação na produção e distribuição de bens e serviços vitais seria 

perdulária. A tarefa é técnica e, como uma tarefa verdadeiramente técnica, 

possibilita a redução da labuta física e mental. Nesse reino, o controle centralizado é 

racional e se estabelecem as precondições da autodeterminação significativa. Esta 

pode então tornar-se eficaz em sua própria esfera – nas decisões que envolvem a 

produção e a distribuição do excedente econômico, e na existência individual. 

(MARCUSE, 1966/1979, P.231) 

 

Na estruturação do serviço público supõe-se uma relação estreita entre a organização 

do mundo do trabalho na sociedade e a organização do Estado e, como consequência, na 

forma de administrá-lo, no controle centralizado, na racionalidade aplicada que não parece 

contribuir para a formação plena do indivíduo que nele trabalha. 

Apesar das diferenças apontadas entre um modelo e outro, persistem, na gestão do 

Estado e da administração pública, aspectos da mesma racionalidade, ou seja, o que prevalece 

é a razão técnica, apontada como neutra, sendo subordinada aos interesses dominantes, tendo 

o homem como recurso, como ferramenta. 

Nesta pesquisa vê-se que o foco excessivo na eficiência pode levar ao mesmo 

equívoco do modelo burocrático, que é o de estruturar-se voltado para o próprio 

funcionamento, desconsiderando o público, tanto o servidor público, quanto o cidadão.  

Do que foi exposto até o momento pode-se fazer algumas relações com a moralidade 

no serviço público. A maneira de administrar o Estado passou por mudanças que, em sua 

lógica, parecem propiciar maior controle e facilidade de acesso aos serviços, e, em alguns 

casos, maior transparência, o que gera como expectativa o desincentivo a condutas 

consideradas não ―éticas‖. Essas técnicas são imposições que tem como expectativa a adoção 

de uma pratica ética. Enfim, são medidas que regulam a relação e a postura dos indivíduos.   

O estado de bem-estar social, ao dar a impressão de fornecer, ilusoriamente, uma vida 

administrada segura e confortável, faz parecer pouco ―perder as conquistas da liberdade 

econômica e política‖. Torna os indivíduos contentes pelos serviços e mercadorias que lhes 

são entregues, já que estão condicionados a terem essas mercadorias e serviços ―coincidentes 
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com suas aspirações e sentimentos‖, controlados e produzidos pela vida administrada. 

(MARCUSE, 1979, p. 63-64).  

A racionalidade da administração pública passou por várias fases, se constituindo sob 

o impacto de aspectos econômicos, sociais e históricos até chegar aos modelos atuais, 

denominados Modelo Gerencial e Novo Modelo de Gestão. Um de seus grandes propósitos 

foi aumentar a eficiência e a eficácia da organização pública ampliando o domínio dos 

processos e recursos internos. Esses modelos repercutem no funcionamento interno e nas suas 

extensões externas. De certa forma passa a considerar o indivíduo como cliente ou 

consumidor e não como cidadão, seus métodos possibilitam maior visibilidade e controle do 

que os modelos anteriores, quanto a resultados e serviços. A tecnologia passa a ter uma 

fundamental importância e o indivíduo funcionário passa a ser mais controlado e cobrado, 

com enfoque em resultados e metas.  

 Marcuse (1979, p.23 e 25) afirma que estamos inseridos em novas formas de controle 

pautadas no progresso técnico. Ele aponta que a ―mecanização de desempenhos socialmente 

necessários, mas penosos‖, elimina a individualidade. O ―aparato da racionalidade 

tecnológica‖ afirma seu poder político ―por meio de seus poderes sobre o processo mecânico 

e a organização técnica‖. Como já dissemos anteriormente, o homem passa a ser ―concebido 

como máquina‖ e tratado como ―mecanizado‖, para supor um mundo do trabalho que traria 

―uma nova liberdade para o homem‖.  

O universo de trabalho e a maneira de administrar o serviço público, com todas as suas 

características, amparados em racionalidades semelhantes à iniciativa privada — relatadas no 

capítulo anterior —, e a pouca consideração com os sujeitos que trabalham e com os que 

recebem esses serviços, podem automatizar esses servidores, distanciando-os cada vez mais 

de uma autonomia, do comprometimento com o trabalho e com uma moralidade condizente 

com o que este se propõe. 

 

 

3.2. Algumas considerações sobre as peculiaridades da gestão da administração pública 

como subsídios para esta pesquisa 

 

Supõe-se de antemão estarem presentes na administração pública diversos fatores da 

racionalidade do trabalho apontados no capítulo anterior, acrescidos dos aspectos gerenciais 

descritos acima. Quanto aos modelos gerenciais, podem-se levantar conjecturas de que esses 

se apresentam em estágios diversos nos diferentes órgãos, instituições e unidades de trabalho 
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no serviço público. Alguns ainda com características patrimonialistas, outros mais 

burocráticos e outros com características gerenciais e no novo modelo, repercutindo na 

postura e na moralidade dos sujeitos que trabalham nesses contextos.  

Na administração pública pode-se esperar que o indivíduo que trabalha em seus 

órgãos, com a implicação do contexto social em sua formação, não esteja também isento dos 

reflexos da racionalidade e forma de funcionamento do serviço público. A instituição está 

inserida no contexto da concorrência, há uma grande contradição entre as exigências da esfera 

privada e a esfera pública — cerne do serviço público — e da esfera particular e da 

profissional. Esses fatores devem influenciar na ―tiranização‖ ou não dos trabalhadores, 

principalmente daqueles que têm uma maior fragilidade na estruturação do ego, mais voltados 

para interesses narcísicos, podendo estimular a luta por interesses de ―lucro‖ e vantagens 

pessoais e pouca preocupação com o bem da coletividade. 

Na racionalidade e no funcionamento da administração há aspectos constituintes do 

serviço público que facilitam ou dificultam a expressão da esperada moralidade nas condutas 

dos servidores.  

Para justificar a apresentação no próximo capítulo dos pontos relativos à racionalidade 

da administração pública que foram analisados nesta pesquisa, destaca-se aqui a estrutura do 

Estado brasileiro para esclarecer a delimitação que foi feita dos sujeitos e de alguns fatores a 

serem pesquisados — também apresentados no próximo capítulo.   

De acordo com o artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

o Estado brasileiro é composto de uma união ―indissolúvel de Estados, Municípios e do 

Distrito Federal‖. Seus poderes estão organizados em: Legislativo, Executivo e o Judiciário. 

Quanto à sua organização político-administrativa, o artigo 18 destaca que todos (a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios) são autônomos, desde que (conforme o artigo 25) 

os Estados organizem-se e rejam-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios da Constituição Federal. 

O Poder Executivo é o que mais interessa à pesquisa, pois é a ele atribuído pela 

constituição  a função administrativa (entre os artigos 76 a 91 da Constituiçao de 1988). O 

poder executivo, dentre outras atribuições, presta serviços e executa ações de interesse 

coletivo, implanta e estabelece políticas públicas. No âmbito estadual, o representante do 

Poder Executivo é o Governador, que é auxiliado pelos Secretários de Estado. No Brasil, há 

vinte e seis Estados e mais o Distrito Federal. Esta pesquisa se restringe ao Poder Executivo 

no âmbito do Estado de São Paulo. 
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 Na estrutura hierárquica do Governo do Estado de São Paulo, que estabelece o 

posicionamento das diferentes áreas com seus respectivos postos de comandos, nível de 

abrangência, de atuação e de poder, há diferenças nas nomenclaturas das estruturas e também 

no número de níveis hierárquicos. A partir de uma análise da estrutura organizacional
9
 

percebe-se que há em torno de sete níveis de comando (sete escalões) dispostos e organizados 

hierarquicamente numa escala sucessiva.  

Apesar de as nomenclaturas serem diferentes, regra geral as áreas denominadas de 

Secretarias do Estado estão no nível mais elevado — o posto mais alto, abaixo do 

Governador, é o de Secretário de Estado —, seguindo uma sequência nos escalões inferiores, 

sendo comuns as seguintes nomenclaturas: Secretaria-Adjunta; Gabinete; Coordenadoria; 

Departamentos; Divisões e, por fim, Serviços ou Núcleos. 

Quanto à gestão do Estado de São Paulo — considerando que esta pesquisa será com 

gestores públicos do governo deste estado da Federação — nos escritos de Abrucio (2009), há 

dados sobre a implementação de uma denominada ‗nova‘ forma de governo nos moldes 

gerenciais, iniciada mais efetivamente no governo de Mario Covas, em 1994. Argumenta que 

já constava nos planos daquele governo a previsão de ações de descentralização, de princípios 

de qualidade e de produtividade, de um sistema de informações, da instituição de uma 

secretaria de planejamento estratégico e de avaliação de desempenho do servidor.  

Há outros documentos
10

 e revistas editadas pela FUNDAP, entre os anos de 1995 e 

2006, em que é analisada a efetiva adoção do modo de gestão pautado no gerencialismo pelo 

Governo do Estado de São Paulo. Com acesso a projetos de trabalho para as diversas 

secretarias, entrevistas com coordenadores de programas e secretários, puderam-se verificar 

explicitações de políticas com claros indícios de serem sustentadas em parâmetros do modelo 

gerencial, tais como: criação de agências executivas; agências reguladoras; programas de 

modernização; informatização e pregão eletrônico; políticas de recursos humanos com 

enfoque em resultados e avaliação de desempenho, dentre inúmeros outros pontos destacados.  

A apresentação do modelo gerencial de gestão da administração pública visa propiciar 

a reflexão da relação entre a racionalidade presente no modelo e o favorecimento ou a 

limitação das condutas que vão em sentido contrário à ética. O que interessa, para fins deste 

                                                 
9 

Os dados aqui apresentados sobre a estrutura do Governo do Estado de São Paulo foram colhidos em três 

fontes: no Centro de Documentação da FUNDAP; no Diário Oficial do Estado de São Paulo do Poder Executivo, 

seção I de 30 de abril de 2008 e, por fim, na publicação denominada: Perfil da administração pública paulista, 

coordenado por Sônia Lopes Metring e editada pela FUNDAP em 2007. Os documentos consultados são os que 

estão em vigência - não foram encontrados nenhum com data mais atual.  
10 

Mais detalhes, consultar outros programas de Governo do Estado de São Paulo; apostilas de cursos de 

Desenvolvimento Gerencial e revistas (sp.gov). 
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estudo, é apontar algumas fragilidades na composição do modelo destacado pelos autores e 

estabelecer relações com a moralidade no serviço público. 

A população-alvo desta pesquisa limita-se aos servidores que atuam no Poder 

Executivo do Governo do Estado de São Paulo e que ocupam cargo em comissão ou função 

nomeada
11

. São servidores considerados de ―confiança‖ política do Governo, sendo de livre 

provimento
12

, os quais executam a função de chefia, coordenação, assessoria ou de gestão, 

denominados neste estudo de gestores, responsáveis por áreas ou projetos, poder de decisão e 

algum controle sobre recursos financeiros, materiais e logísticos que possibilitam viabilizar 

ações políticas. De certo modo, aparenta haver nas mãos dos gestores de órgãos públicos a 

possibilidade de efetivar ações de melhorias que possam repercutir na sociedade. 

Não foi localizada nos arquivos do Centro de Documentação da FUNDAP, nem em 

legislações disponíveis, nenhuma descrição de atribuições e funções que seja comum aos 

cargos em comissão nas diferentes Secretarias de Estado. Entretanto, no Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, lei nº 10.261, de 28.10.1968, atualizado 

pela Constituição Federal de 1988 e pela Constituição do Estado de São Paulo de 1989, 

constam descritas algumas obrigações dos servidores relativas à conduta moral esperada no 

serviço público e alguns tópicos específicos aos ocupantes de cargos de chefias. O Título VI 

na seção II do Estatuto trata dos deveres, das proibições e das responsabilidades e o Título VII 

trata das penalidades; essas exigências estão contidas entre os artigos 251 e 267.  Há com isso, 

no Estatuto, item exclusivo para tratar da conduta; essas normas e regulações são mecanismos 

que buscam controlar, punir e ordenar a conduta ética; tentativas e ações do Estado para 

viabilizar a conduta ética. Para ilustrar o tipo de assunto tratado no Estatuto relativo a algumas 

responsabilidades esperadas no exercício da função como servidor ou gestor, e sua relação 

                                                 
11

 Conforme Diário Oficial de 30 de abril de 2008 e Manual de Procedimentos de RH vigente, disponíveis no 

Centro de Documentação da FUNDAP, observam-se que as atividades profissionais exercidas no Governo do 

Estado de São Paulo têm diferentes denominações sendo: Cargos; Empregos e Funções-Atividades. Cargos 

públicos são criados por lei, referem-se à nomeação via concurso público e regido pelo Estatuto dos Servidores – 

estatutário, gerando a estabilidade funcional após estágio probatório. Empregos públicos são criados por decreto, 

são regidos pelas leis trabalhistas (CLT), são providos por seleção pública e não geram o direto à estabilidade.  

Função-atividade é um termo que foi extinto pela Constituição Federal, mas ainda aparece empregado na 

Administração Pública. Utilizado para quem era admitido pela CLT, ou seja, não era regido pelo Estatuto do 

Servidor. Cargo em Comissão é criado por lei, é de livre nomeação e exoneração. Função de Confiança é criada 

por decreto, é de livre nomeação e exoneração. Os quadros de pessoal da Administração Direta (Secretarias) são 

criados por lei e da administração indireta (autarquias, fundações) por decreto. Então, tem-se: administração 

direta com cargo e cargo em comissão.  Administração indireta com emprego e função de confiança.  Cargo em 

comissão e função de confiança são de livre nomeação e exoneração  

 
12

 Neste caso, esse tipo de servidor público não necessita passar por uma seleção em concurso público para 

preenchimento da vaga. 
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com a moralidade investigada na pesquisa, serão destacados alguns incisos do artigo 242, que 

trata das proibições. É proibido: 

(...) 

IV - deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada;  

V - tratar de interesses particulares na repartição;  

VI - promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-

se solidário com elas;  

VII - exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever 

listas de donativos dentro da repartição; e  

VIII - empregar material do serviço público em serviço particular. 

No Estatuto há algumas atribuições e responsabilidades relativas aos ocupantes de 

postos de chefias. Cabe ao chefe da repartição, por exemplo, ordenar a suspensão preventiva 

do funcionário sob sua responsabilidade, em ―até 30 (trinta) dias, desde que o seu afastamento 

seja necessário para averiguações de faltas cometidas, cabendo aos Secretários de Estado 

prorrogá-la até 90 (noventa) dias, findos os quais cessarão os efeitos da suspensão, ainda que 

o processo administrativo não esteja concluído‖(Artigo 265).  

 Dessa forma, fica acentuada a responsabilização requerida às chefias das áreas na 

vigilância quanto à conduta moral esperada nas repartições públicas.  

No capitulo seguinte serão destacados os fatores que foram investigados no aspecto da 

racionalidade da administração pública. É fundamental informar que há diversas medidas 

regulatórias, tanto da instância federal como estadual que são instauradas com a finalidade de 

criar mecanismos de vigilância, acompanhamento, controle, ensinamento e punição às 

condutas antiéticas. Como apontado neste trabalho, existem muitos impedimentos que 

dificultam coibir as ações que rompem com a moralidade, entretanto, cabe destacar algumas 

medidas que vêm sendo adotadas na intenção de uma gestão transparente e da inibição de 

desvios à ética.  

Destaca-se o ―pacote anticorrupção‖ anunciado pelo Governo Federal, em 30/6/2005. 

Tratam-se dos Decretos números: 5.480/2005; 5.580/2005; 5.482/2005; 5.483/2005 e a Lei 

5586/2005
13

. Essas legislações objetivam intensificar o combate à corrupção por meio das 

seguintes medidas:  

a) Decreto instituindo o Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Federal; 

                                                 
13

 Mais detalhes, ver informações disponibilizadas nos endereços eletrônicos: 

<www.presidencia.gov.br/cgu/noticias/2005/noticia10305.htm>, www.portaldatransparencia.gov.br. 
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b) Decreto instituindo as Sindicâncias Patrimoniais; 

c) Projeto de Lei para a Criminalização do Enriquecimento Ilícito; 

d) Decreto instituindo o Portal da Transparência; 

e) Decreto sobre a divulgação dos relatórios de auditoria. 

Nessas medidas estão presentes ações de criação, de agilização e de apuração de 

penalidades a irregularidades, bem como a implantação de medidas via internet para 

divulgação de dados para maior controle e pretensão de transparência das ações e das contas 

do Governo Federal. 

No âmbito do Governo do Estado de São Paulo é importante destacar a Resolução SF-

51, de 20/09/2007 que institui o Código de Ética da Secretaria da Fazenda do Estado de São 

Paulo
14

. Este Código tem por objetivos:  

a) firmar compromisso entre a sociedade, os servidores e a administração da Secretaria 

da Fazenda pela salvaguarda da ética;  

b) contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos da Secretaria;  

c) indicar os princípios e normas de conduta que devem inspirar o exercício da função 

pública;  

d) constituir mecanismo para o esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética do 

servidor da Secretaria. 

Este Código de Ética citado demonstra uma mobilização para combater a corrupção e 

resgatar a ética, traduz esforço para viabilizar recursos que possam ser colocados em prática, 

cujos propósitos esperam-se atingir resultados efetivos mediante medidas de conduta aos 

indivíduos. 

A partir destas considerações, e retomando os fatores destacados neste capítulo e no 

anterior, serão apresentados, no próximo capítulo, os aspectos da racionalidade da 

administração pública que foram pesquisados e que refletem na moralidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Informações disponíveis no endereço eletrônico: http://www.fazenda.sp.gov.br/etica/resolucao_51_07.shtm. 

 

http://www.fazenda.sp.gov.br/etica/resolucao_51_07.shtm
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CAPÍTULO IV – OBJETIVOS E MÉTODOS DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo encontra-se a descrição dos objetivos da pesquisa e a caracterização da 

amostra de sujeitos organizada segundo os critérios estabelecidos. No decorrer do relato é 

apresentada a forma utilizada para o contato com os sujeitos e as estratégias para abranger o 

número de participante esperado. Encontram-se, ainda, o instrumento da pesquisa, o método 

adotado para aplicação e a descrição dos atributos morais investigados em cada questão do 

instrumento. 

 

 

4.1. Objetivos da pesquisa 

 

Tendo em vista os capítulos anteriores que justificam os interesses, as preocupações e 

o referencial teórico adotado neste estudo, os objetivos desta pesquisa são:  

a) Identificar aspectos da racionalidade do funcionamento da administração pública que 

regula as relações e analisar possíveis efeitos na moralidade no contexto do trabalho 

do serviço público, e  

b) Discutir a conduta moral no serviço público, considerando a manifestação da 

moralidade individual. 

 

 

4.2. Sujeitos  

 

Definem-se como sujeitos para a pesquisa: ocupantes de cargos ou funções 

comissionados em exercício há mais de dois anos, exercendo a função de chefia, coordenação 

ou assessoria, nos níveis de Departamento, de Divisão ou de Serviços do Governo do Estado 

de São Paulo. Os ocupantes podem ser tanto comissionados, exercendo também cargos 

efetivos (de carreira), sendo do quadro estável de servidores, quanto comissionados ocupantes 

apenas de cargos nomeados, sem possuir cargos de carreira. Além disso, não há nenhuma 

especificação de idade, sexo ou escolaridade dos sujeitos. 

O Governo do Estado de São Paulo, tendo como referência a estrutura de 2007 

(METRING, 2007) ainda em vigor, possui vinte e quatro áreas com status de secretaria, ou 

seja, situam-se no mesmo nível hierárquico no organograma. O número de funcionários na 
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ativa gira em torno de 510 mil servidores; sem incluir os militares da Secretaria de Segurança 

Pública. O número previsto para cargos e funções a serem providos em comissão — que nesta 

pesquisa são denominados de gestores — está em torno de 60 mil.
15

 

A amostra desta pesquisa não inclui os militares e abrange gestores de diversas áreas de 

trabalho que preenchem as características descritas para os sujeitos. Devido à pesquisa se 

propor a uma análise qualitativa, estabeleceu-se uma amostra de dez sujeitos na perspectiva 

de visualizar, analisar e discutir a visão desses sujeitos sobre a moralidade na administração 

pública. 

Sendo assim, definiu-se como amostra: 

Dez sujeitos na ativa, ou seja, que estejam ocupando e exercendo o cargo ou função 

comissionado no Governo do Estado de São Paulo. Sendo que: 

a) cinco gestores estão ocupando, no mesmo governo e pela primeira vez, ou seja, menos 

de quatro anos, o cargo comissionado de gestão; 

b) cinco gestores ocupam cargo de gestão há mais de quatro anos ou passaram por mais 

de um governo em função comissionada; 

c) quatro deles não ocupam cargo de carreira, ou seja, estão comissionados em cargos de 

confiança vindos de ―fora‖ da ―máquina‖ pública; 

d) e seis deles estão comissionados em cargos de confiança e são também da carreira do 

funcionalismo, enfim, estão nomeados e vieram de ―dentro‖ da máquina pública. 

 

Para a amostra dos dez gestores, foram abrangidas sete secretarias. Para facilitar a 

visualização das características dos sujeitos construiu-se, no Quadro I, o número de sequência 

da entrevista com os dados do perfil do sujeito, relativos às características exigidas nesta 

pesquisa — se é de carreira ou não, se está pela primeira vez exercendo a função de gestão ou 

se já exerceu essa função em mais de um governo, em qual escalão está localizado o cargo 

ocupado e quantas secretarias foram abrangidas.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Fonte: Diário Oficial do Estado de 30 de outubro de 2008, tendo sido o dado mais recente localizado nos 

arquivos do Centro de Documentação da FUNDAP. 
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Quadro I – Distribuição dos sujeitos nas condições da amostra 

 

Sequência da entrevista (nº do sujeito) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

É de carreira   X   X X X X X 

Não é de carreira X X  X X      

Primeira vez como gestor na 

administração pública 
 X  X X  X   X 

Mais de uma vez como gestor na 

administração 
X  X   X  X X  

Secretaria  A B C D C A E F D G 

Nível hierárquico - em qual escalão está o 

cargo ocupado 
4º 3º  4º  3º  4º  2º  4º  4º  3º  3º  

 Fonte: Dados da pesquisa, 2010 

  

  As secretarias não foram identificadas por dois propósitos: 1) o que interessa à 

pesquisa é o que há em comum na moralidade na administração pública, nas diversas 

unidades de trabalho; 2) para manter o sigilo quanto à identidade do sujeito entrevistado, 

proposto no termo de Consentimento. 

   Observa-se pelo Quadro I que os dez sujeitos entrevistados são gestores de sete 

secretarias distintas, sendo da mesma secretaria os sujeitos 1 e 6; 3 e 5; e 4 e 9.  

  O posicionamento dos sujeitos da amostra na organização hierárquica do Governo do 

Estado de São Paulo está entre o segundo e quarto escalões, considerando o cargo de 

Secretário como o posto do primeiro escalão.  

 

 

4.2.1 - Acesso e localização dos sujeitos 

 

Para acessar os sujeitos que compõem a amostra da pesquisa, inicialmente utilizou-se 

uma lista de gestores que se dispuseram a participar dela, na qual constavam trinta e dois 

nomes e outros dados prévios importantes para contato futuro. Esses sujeitos apresentavam as 

características descritas para a pesquisa que os tornavam participantes potenciais. A lista foi 

constituída durante cursos específicos para gestores ocupantes de cargos no Governo do 
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Estado de São Paulo, ministrados pela pesquisadora na Fundação do Desenvolvimento 

Administrativo (FUNDAP), na qual atuou como docente nos anos 2007 e 2008.  

Nesses cursos, os temas trabalhados com metodologia vivencial, enfim, com utilização 

de Psicodrama, jogos interativos, além de discussão em grupos, facilitaram para que os 

gestores se propusessem a tratar do tema da pesquisa, acentuada pela possível confiabilidade e 

transferência estabelecida entre alunos/gestores com a docente, e então, pesquisadora. De 

certa forma, estava presente nos sujeitos que se dispuseram para a pesquisa a expectativa de 

poderem falar e serem ouvidos, já que no curso havia um contrato de sigilo dos dados trazidos 

por eles em sala de aula. De antemão estava implícita a espera pela mesma postura na 

pesquisa. 

Apesar da listagem com trinta e dois nomes, dos dez sujeitos finais da amostra, dois não 

constavam da lista citada. Quando ocorreu o contato para a pesquisa, já havia se passado 

quase dois anos da composição dos nomes na relação. Alguns indivíduos da lista não estavam 

mais em cargos de gestão; alguns não puderam ser contatados, pois os dados estavam 

desatualizados e um deles estava trabalhando em outro Estado.  

Quando a pesquisa contava com oito entrevistas e a pesquisadora já havia contatado 

vinte pessoas da relação, o oitavo sujeito entrevistado indicou mais duas pessoas de outras 

secretarias para a pesquisadora. Esses, ao serem contatados, aceitaram conceder entrevista, 

completando assim a amostra com dez sujeitos. O restante da lista não chegou a ser 

consultado. Por fim, dos dez sujeitos, dois não haviam tido contato anterior com a 

pesquisadora, mas sua disponibilidade foi facilitada pela confiança prévia estabelecida com a 

entrevistadora do colega que os indicou. 

Os sujeitos foram contatados via endereço eletrônico, buscando abranger os critérios 

estabelecidos para a amostra. O agendamento da entrevista foi feito por contato telefônico.  

 

 

4.3.  Instrumento 

 

A coleta de dados foi realizada utilizando como instrumento um questionário que 

visou valorizar os dados qualitativos e análise de conteúdo, apreciando atitudes e posturas dos 

sujeitos participantes do estudo, portanto, questões abertas foram respondidas pessoalmente à 

entrevistadora.  
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Considerou-se, na elaboração do questionário, a ética e os princípios observados em 

trabalhos com seres humanos, garantindo a autonomia, beneficência, não maleficência, justiça 

e equidade aos participantes. (HOSSNE, 1999). 

A intenção foi atingir aspectos relativos à moralidade que efetivam maneiras de agir e 

de pensar nos profissionais que ocupam cargos de confiança política do governo na 

administração pública. 

O instrumento adotado para efetuar o estudo foi resultado da análise da pesquisa 

realizada anteriormente, abrangendo quatro gestores com o mesmo perfil da amostra. Nesta 

pesquisa preliminar foram utilizados dois instrumentos diversos com o objetivo de avaliar a 

efetividade e abrangência dos dados colhidos. Um deles foi um questionário fechado no 

formato de escala de atitudes e, o outro, uma entrevista (ANEXO I) composta de questões 

abertas para serem respondidas oralmente. Ambos reuniam dez perguntas abertas iniciais, de 

caráter geral, buscando verificar dados do participante e do local onde trabalhava; depois 

dessas questões, os instrumentos se diferenciavam: um passando para o formato de escala e o 

outro mantendo questões abertas em formato de entrevista. 

Após análise dos dados colhidos na pesquisa prévia optou-se, para esta pesquisa, a 

adoção de entrevistas, por dispor de maior riqueza de dados e por permitir melhor explanação 

e exposição das ideias dos entrevistados. 

A versão final da entrevista para esta pesquisa sofreu alterações daquela que foi 

aplicada na pesquisa preliminar, procurando maior coerência com os preceitos teóricos e 

melhor formulação das questões, tomando como referência as respostas colhidas dos 

entrevistados, passando a ser organizada a partir de dois aspectos, que serão apresentados a 

posteriori.  

Adiante (nos Quadros III e IV) serão apresentadas as descrições e análises das questões 

desta pesquisa apontando os objetivos de cada questão formulada na versão definitiva. 

O questionário final aplicado é composto de 33 questões de modo a investigar as 

atitudes das pessoas no trabalho dentro e fora do serviço público. As questões buscam 

opiniões, sentimentos, valores e motivações que determinam ou sustentam algumas atitudes 

pautadas num senso ético ou na ausência dele, em especial no exercício da função de gestor 

que possa se estender ao exercício da função de servidor público. 

As questões foram agrupadas, para viabilizar os objetivos da pesquisa, sob dois 

aspectos temáticos: racionalidade e funcionamento da administração pública; e moralidade do 

indivíduo. 
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Os aspectos temáticos estão organizados em tópicos e cada tópico abarca diversos 

componentes específicos de investigação que estão relacionados ou que podem repercutir na 

moralidade. Estes tópicos estão coerentes com os aspectos teóricos sustentados em capítulos 

anteriores deste trabalho, mantendo conexão com os objetivos da pesquisa. Os aspectos, os 

tópicos e os componentes específicos investigados são apresentados no Quadro II: 

 

Quadro II – Aspectos temáticos da pesquisa e os componentes de análise 

 

ASPECTOS  TEMÁTICOS 

Racionalidade e funcionamento da administração 

pública 

Buscando verificar os componentes relacionados ao 

modo de funcionar da administração pública, constam 

aspectos que se referem à sua estrutura, suas regras, 

forma de organizar o trabalho e os serviços que presta 

e a maneira de gerenciar as pessoas que trabalham, 

conforme discutido nos capítulos II e III. 

 Moralidade do indivíduo no trabalho 

 

Buscando verificar componentes da moral, descritos no 

capítulo I. 

TÓPICOS COMPONENTES 

ESPECIFICOS  

TÓPICOS COMPONENTES 

ESPECÍFICOS  

Sazonalidade dos 

mandatos e suas 

implicações 

 

. Periodicidade dos 

mandatos 

. Estabilidade  

. Permissividade ou 

concessões 

. Fidelidade política  

. Valores e costumes 

internos 

Relação com o outro 

. Identificação ou comoção 

com o sofrimento 

alheio/compaixão 

. Senso de justiça  

. Solidariedade 

Estruturação e 

manutenção da forma 

de trabalho 

 

 

 

 

 

. Dificuldades e facilidades 

para o trabalho 

. Uso do poder e prestígio 

. Pragmatismo 

. Avaliação pessoal de 

possíveis desvios na 

administração pública  

. Burocracia    

 

Análise e conduta 

. Senso crítico e 

estranhamento 

. Capacidade de julgamento 

. Resistência à 

violência/violação 

Valores e consciência 

. Força dos interesses privados 

. Responsabilidade  e 

comprometimento 

. Consciência e alienação 

. Valores e princípios    

 Fonte: Dados da pesquisa, 2010 

 

Observa-se no Quadro II que o aspecto da racionalidade e funcionamento da 

administração pública está composto de dois tópicos: a sazonalidade (dos mandatos) e suas 

implicações; e a estruturação e a manutenção da forma de trabalho.  

O tópico que investiga a ―sazonalidade e suas implicações‖ contém cinco 

componentes específicos: a periodicidade dos mandatos; a estabilidade (no cargo); 

permissividade ou concessões; a fidelidade política; e os valores e costumes internos.  
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No tópico ―estruturação e manutenção da forma de trabalho‖ estão contidos os 

componentes a serem investigados: dificuldades e facilidades para o trabalho; uso do poder e 

prestígio; pragmatismo; avaliação pessoal de possíveis desvios na administração pública; e 

burocracia. 

Abaixo estão descritas as suposições que foram investigadas relativas aos 

componentes específicos que compõem o aspecto racionalidade e o funcionamento da 

administração pública. Sendo: 

 

a) periodicidade dos mandatos – investigou-se se há descomprometimento dos gestores 

no trabalho ou se há outras implicações, já que a cada quatro anos mudam-se os 

políticos eleitos, e assim os cargos comissionados passam por mudanças, 

estabelecendo uma rotina de reinícios e poucos términos de projetos;  

b) estabilidade – se, por um lado, garante a permanência dos funcionários concursados 

nos cargos e não os deixam à mercê dos interesses e acordos políticos, nem coloca 

seus cargos como item de barganha, por outro lado, pode levar o funcionário à 

acomodação, descompromisso, alienação e pouco envolvimento com o trabalho. A 

pesquisa procurou investigar o que a estabilidade acarreta no trabalho do gestor e dos 

servidores públicos em geral; 

c) permissividades ou concessões – são passíveis de acontecerem em todos os âmbitos. A 

pesquisa procurou discutir se as permissividades e concessões são práticas de quem 

comanda as áreas, já que ocupam cargos comissionados, com prazo determinado para 

permanecerem nomeados, e necessitam comandar pessoas que têm estabilidade. Ou 

verificar se os acordos e coligações partidárias e negociações pré-governo propiciam 

concessões e uma cultura mais permissiva para viabilizar projetos pessoais, projetos 

negociados ou mesmo projetos que beneficiariam a coletividade; 

d) fidelidade política – verificou-se se tem reflexos na conduta no trabalho, buscou-se 

discutir se a fidelidade está presente no exercício da função de gestão, e de que 

maneira ela afeta a moralidade; 

e)  valores e costumes internos – verificaram-se aspectos relacionados às crenças, aos 

hábitos, às posturas, aos comportamentos e aos relacionamentos que podem favorecer 

ou dificultar atos considerados ―amorais‖ ou não éticos, já que a instituição se 

constitui na relação e também a constitui; 

f) uso do poder e prestígio - a instituição pública está inserida num universo que valoriza 

o ―lucro‖ e no qual as relações se dão como num mercado. Buscou-se discutir nesta 
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pesquisa se esses componentes fazem parte da racionalidade e se interferem ou 

influenciam a maneira e a conduta das pessoas no trabalho; 

g) pragmatismo – Defini-se como ênfase no desempenho, na técnica e na eficiência, 

como já relatados, são condutores do comportamento no universo produtivo. Foi 

importante verificar se há ênfase no desempenho nas repartições públicas 

representadas pelos sujeitos da amostra, e o quanto essas características implicam na 

moralidade no trabalho; 

h)  burocracia – o estudo procurou discutir se a burocracia dificulta a identificação do 

indivíduo que trabalha com o sofrimento alheio, pelo fato de tornar a estrutura e o 

funcionamento da administração pública voltados para si mesmo. 

 

Observa-se ainda, no Quadro II, a descrição dos tópicos que fazem parte do estudo sobre a 

moralidade do indivíduo. Nesse aspecto há três tópicos: relação com o outro; análise e conduta; e 

valores e consciência.  

O tópico ―relação com o outro‖ contém três componentes específicos: identificação ou 

comoção com o sofrimento alheio/comoção/compaixão; senso de justiça; e solidariedade. 

O tópico ―análise e conduta‖ contém três componentes específicos: senso crítico e 

estranhamento; capacidade de julgamento; e resistência à violência/violação. 

O tópico ―valores e consciência‖ contém quatro componentes específicos: força dos 

interesses privados; responsabilidade  e comprometimento; consciência e alienação; e valores e 

princípios.    

A descrição de cada um desses componentes investigados da moralidade do indivíduo 

está discutida nas últimas páginas do Capítulo I, indicadas como atributos da moralidade 

subsidiados em apontamentos de Adorno e Horkheimer. 

Foram elaboradas questões correspondentes a cada um dos aspectos temáticos, apesar 

de que algumas delas abrangem os dois aspectos. As questões elaboradas mais 

especificamente para o aspecto da racionalidade estão apresentadas no Quadro III e as 

questões mais específicas para o aspecto da moralidade estão apresentadas no Quadro IV. 

 Os subsídios para elaborar as questões, além de retratarem os indicadores retirados do 

embasamento teórico que sustentam esta pesquisa, foram baseados nos dados coletados a 

partir da experiência preliminar da pesquisadora com os grupos de alunos, gestores do 

Governo do Estado de São Paulo, participantes do curso presencial citado, durante quatro 

anos (2004 a 2008) coordenados pela FUNDAP. Nesses cursos houve contato com mais de 

quinhentos gestores, de dezenas de órgãos distintos.  
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Quadro III- Apresentação das questões da entrevista e apresentação dos objetivos 

a serem investigados: racionalidade e funcionamento 

 
ASPECTO: RACIONALIDADE E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Sazonalidade dos mandatos e suas implicações: periodicidade dos mandatos; estabilidade; 

permissividade ou concessões; fidelidade política; valores e costumes internos. 

Estruturação e manutenção da forma de trabalho: dificuldade e facilidade para o trabalho; uso do poder 

e prestígio; pragmatismo; avaliação pessoal de possíveis desvios na administração pública; burocracia 

QUESTÕES OBJETIVOS A SEREM INVESTIGADOS 

1- Qual foi o processo e qual 

o trajeto profissional para 

chegar a ocupar o cargo em 

questão?  

2- É de carreira?  

a- Investigar a preparação para exercer o cargo e avaliar o grau de 

interesse, identificação e/ou comprometimento com a função que exerce. 

b- Identificar quais os requisitos para ocupar o cargo, se é necessário ser 

funcionário de carreira ou se é permitido a nomeação de pessoas de fora 

do quadro efetivo. 

c- Levantar indícios da moralidade presentes na ocupação do cargo, sendo 

um tópico que traz indicações tanto da moralidade do indivíduo quanto da 

racionalidade no funcionamento do Estado nas nomeações dos gestores. 

d- Verificar se o trajeto profissional dá sustentação ao exercício da 

função/cargo que ocupa. 

3- Em qual nível do escalão 

hierárquico está localizado o 

seu cargo?  

 

a- Identificar a localização do gestor na estrutura, se é segundo, terceiro 

ou quarto escalão. 

b- Visualizar se o maior ou menor distanciamento do topo da hierarquia 

(primeiro escalão), influencia na postura ou conduta dos gestores.  

4- Quais os critérios da 

secretaria ou da atual gestão 

para ocupação de postos de 

diretoria, assessoria e de 

chefia em geral? 

a- Investigar se os critérios adotados para nomeação no cargo são focados 

em aspectos profissionais, afinidade política ou outros.  

b- Identificar quais os requisitos para ocupar o cargo, se é necessário ser 

funcionário de carreira ou se é permitido a nomeação de pessoas de fora 

do quadro efetivo. 

c- Avaliar os critérios adotados para nomeação, podendo trazer 

indicações da racionalidade do funcionamento da administração nas 

nomeações dos gestores, que facilitem ou dificultem ações mais éticas ou 

menos éticas. 

5- Quais os fatores que o 

levaram a aceitar o cargo? 

a- Buscar indicações de quais intenções ou finalidades sustentaram a 

decisão do gestor para ocupar o cargo, e se há fatores ligados a interesses 

sociais, comprometimento e/ou força de interesses pessoais.  

b- Investigar possíveis fatores morais e/ou valores nos motivos explícitos 

e implícitos da aceitação.  

c- Avaliar se há indicações acerca do funcionamento interno da 

administração pública que possam estar relacionadas à escolha do sujeito 

na aceitação do cargo. 

6- Com relação aos projetos 

ou intenções a serem 

desenvolvidos, o que tem 

podido realizar? Quais as 

facilidades e dificuldades 

encontradas? 

a- Investigar se havia ideias e intenções ao assumir o cargo, para avaliar o 

grau de comprometimento com as demandas do cargo. 

b- Identificar suas expectativas preliminares e relacionar com a questão 

anterior, que justificou a decisão de assumir o cargo. 

c- Investigar os fatores facilitadores e os dificultadores do funcionamento 

e da dinâmica interna da administração pública, e, se possível, levantar 

indicadores de aspectos morais na execução de projetos. 

7- Como vê a relação entre a 

atuação de sua área de 

trabalho e o que a população 

anseia?  

a - Investigar se vê relação do papel que desempenha com a demanda da 

população, ou seja, investigar se há implicação nessa relação ou se ele se 

responsabiliza mais com a administração em si. Portanto, quais são os 

interesses presentes. 

b- Avaliar o senso crítico e a capacidade de fazer análise. 

8- Como vê as críticas que são 

feitas ao serviço público? Há 

fundamento? 

a- Levantar as análises pessoais quanto a possíveis desvio . 

b- Analisar as justificativas apresentadas às críticas feitas ao serviço 

público. 
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9- Quais as características da 

administração pública, as 

características da sua 

secretaria e as da sua área de 

atuação que são comuns e 

dificultam o desenvolvimento 

de projetos?  

a- Levantar indicadores comuns da forma de funcionamento da 

administração pública. 

b- Avaliar se há indicação de aspectos que facilitam ou dificultam atos 

morais ou amorais.  

10- A imagem que você tinha 

da administração pública, 

antes de assumir o cargo, e a 

que você tem hoje é a mesma?  

a- Verificar se há confirmação ou não de dados apontados em respostas 

anteriores quanto a fatores morais no funcionamento da administração 

pública. 

b- Analisar grau de envolvimento e discernimento nas análises que 

realiza. 

c- Avaliar possíveis interferências na forma de julgamento e no 

comprometimento quando está inserido no contexto.  

d- Avaliar grau de flexibilização e de crítica em relação ao fato de estar 

inserido na realidade; verificar indícios de resistência.  

11- Você já presenciou ou já 

ouviu falar sobre desvios de 

recursos dentro do serviço 

público? Por que acha que 

isso ocorre? 

a- Verificar se há confirmação de dados apontados em respostas 

anteriores quanto a aspectos considerados éticos ou não no funcionamento 

da administração pública. 

b- Levantar possíveis tópicos apresentados como justificativas para 

ocorrências de desvios no interior da administração pública. 
12- A fidelidade política que 

mantém pessoas nos cargos na 

administração impõe colocar 

os projetos de trabalho em 

segundo plano e a fidelidade 

em primeiro?  

a- Verificar se o fato de haver indicação política para nomeação nos 

cargos pode gerar uma fidelidade que se sobressaia aos projetos a serem 

realizados. Se ocorrer esse fato: 

b- Refletir se a fidelidade política pode interferir na moralidade no 

trabalho. 

c- Identificar qual julgamento o sujeito faz desse fato. 

d- Verificar a clareza de distinção entre os interesses particulares e  os 

interesses públicos. 

e- Levantar dados para refletir sobre o impacto dos acordos políticos na 

moralidade. 

13- Os projetos que envolvem 

maior possibilidade de 

vantagens a serem negociadas 

tornam-se mais difíceis de 

serem executados 

corretamente? Justifique.  

a- Verificar o julgamento que o sujeito faz da firmeza de propósitos e 

comprometimento dos gestores. 

b- Refletir se o poder do cargo pode implicar na maior ou menor conduta 

moral. 

c- Verificar se algumas características da funcionalidade do serviço 

público leva a um ambiente de permissividade. 

14- Para ter a adesão dos 

funcionários em alguns 

projetos, o gestor precisa 

relevar determinados 

comportamentos e esquemas? 

a- Identificar como o gestor lida com algumas características da 

administração pública (estabilidade do servidor, pressão política). 

b- Verificar que julgamento faz do comportamento dos funcionários. 

c- Verificar que julgamento o sujeito faz da firmeza de propósitos e 

comprometimento dos gestores. 

d- Visualizar se há concessões no trabalho e qual a repercussão. 

e- Analisar se há na organização do trabalho tendência ao pragmatismo 

ou à reflexão. 

f- Levantar alguns indicadores de valores e costumes internos presentes 

no trabalho no serviço público. 

g- Verificar se a burocracia aparece como um fator presente no serviço 

público relacionado com a moralidade. 

h- Verificar o impacto da ênfase no desempenho, no pragmatismo e na 

eficiência. 

15- É possível para ocupantes 

de cargos de mando em 

órgãos públicos atuar sem 

oferecer favorecimento e sem 

fazer acordos? 

a- Verificar que julgamento faz do comportamento dos funcionários. 

b- Verificar que julgamento o sujeito faz da firmeza de propósitos e 

comprometimento dos gestores. 

c- Refletir se há concessões no trabalho e qual repercussão das mesmas. 

d- Levantar indicadores de valores e costumes internos presentes no 

trabalho no serviço público. 
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16- Buscar ter vantagem 

pessoal é um lema de 

sobrevivência no serviço 

público, já que o funcionário 

tem muito poucas vantagens 

profissionais. O que pensa 

dessa afirmação? 

a- Verificar como o sujeito percebe a possibilidade de os funcionários 

buscarem vantagens pessoais no serviço público. 

b- Analisar o que compreende por vantagem pessoal. 

c- Verificar que julgamento faz sobre vantagem profissional. 

d- Verificar com que postura no trabalho o sujeito se identifica. 

e- Levantar alguns indicadores de valores e costumes internos presentes 

no trabalho no serviço público. 

17- A administração pública 

valoriza quem trabalha e 

produz? 

a- Verificar aspectos da relação que o sujeito estabelece com o trabalho e 

com a administração. 

b- Verificar como o sujeito percebe a relação da administração com ele e 

com o trabalho que executa. 

c- Levantar aspectos que possibilitem reflexão sobre se há relação entre 

moralidade e valorização do trabalho do servidor. 

d- Verificar a possibilidade da ênfase no desempenho e eficiência. 

18- A periodicidade de 

mandatos leva os gestores 

ocupantes de cargos 

comissionados a terem, em 

princípio, um prazo pré-fixado 

de contrato de trabalho. Isso 

pode influenciar os desvios, 

foco nos interesses 

particulares e o baixo 

comprometimento no 

trabalho? 

a- Avaliar se há indícios de identificação do sujeito com a possibilidade 

de descomprometimento do gestor comissionado em função da 

periodicidade de mandatos. 

b- Verificar que relação o sujeito faz entre comprometimento, moralidade 

e a periodicidade dos mandatos. 

c- Levantar dados para refletir sobre a relação entre o prazo determinado 

para o exercício do cargo comissionado, estabelecido pela periodicidade 

dos mandatos, e a moralidade no trabalho. 

19- Em relação à capacidade 

de ser justo, ter solidariedade 

e ter compaixão com o 

sofrimento alheio, há quem 

acredite que os funcionários e 

gestores no serviço público 

não têm essa capacidade; 

outros afirmam que eles têm 

pouca ou que com o tempo 

vão perdendo essa capacidade. 

O que você acha dessas 

―crenças‖? 

a- Verificar que reação tem o sujeito diante de temas como solidariedade, 

justiça e compaixão. 

b- Verificar a que e/ou a quem o sujeito dirige o exercício ou o não 

exercício desses atributos. 

c- Avaliar a possibilidade de comoção e sensibilidade diante do outro. 

d- Avaliar quem o sujeito considera em suas observações: verificar se ele 

se volta para dentro da própria administração ou se considera o cidadão. 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2010 

 

O Quadro III apresenta, na primeira coluna, as 19 questões relativas ao aspecto da 

racionalidade e funcionamento da administração pública. Essa dimensão analisada, embora 

tenha caráter objetivo, também foi pesquisada por meio da entrevista. As primeiras questões 

abordam o trajeto profissional do indivíduo e as seguintes indagam sobre situações do 

trabalho nas repartições públicas, elaboradas de acordo com os tópicos que pretende 

investigar. As primeiras perguntas questionam aspectos mais amplos e vão se especificando 

em pormenores do dia a dia no trabalho. Todos os tópicos investigados estão contemplados 

pelas perguntas. 

Na segunda coluna do quadro constam os objetivos a serem analisados em cada uma 

das questões, todos relacionados à racionalidade. Cada pergunta contém em média quatro 

objetivos, estando identificados separadamente os respectivos objetivos para cada questão. 
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Observa-se que alguns dos objetivos se repetem em diversas questões para viabilizar a 

confirmação, ampliação e comparação dos dados colhidos relativos ao item investigado. 

Durante a entrevista, as questões foram aplicadas na mesma ordem aqui apresentada.  

A seguir, o Quadro IV no qual estão as questões relativas à moralidade do indivíduo 

com seus respectivos objetivos.  

Quadro IV- Apresentação das questões da entrevista e apresentação dos objetivos a 

serem investigados: moralidade do indivíduo no trabalho 

 

ASPECTO: MORALIDADE DO INDIVÍDUO NO TRABALHO 

Relação com o outro: identificação ou comoção com o sofrimento alheio/ comoção/ compaixão; senso de justiça; 

solidariedade 

Análise e conduta: senso crítico e estranhamento; capacidade de julgamento; resistência à violência/ violação 

Valores e Consciência: força dos interesses privados; responsabilidade/ comprometimento; consciência/ alienação; 

valores e princípios 
QUESTÕES OBJETIVOS INVESTIGADOS 

20 - Fazer concessões para outros servidores 

que ocupam cargos superiores ao seu é 

menos grave do que buscar benefício para si 

mesmo?  

a- Analisar o tipo de justificativa dada pelo sujeito; aferir se ele 

considera que conceder a uma chefia o isenta ou minimiza sua 

implicação nos atos  

b- Verificar o que compreende por ―buscar benefício para si mesmo‖. 

Que valores estão implícitos nesse julgamento? 

c- Verificar indícios de violação do bem comum. 

d- Verificar o que compreende por ―fazer concessões‖ e que valores e  

sustentam essa compreensão.  

e- Verificar indícios de percepção de poder e de prestígio, e se 

repercutem na resistência à violação e na moral. 

f- Verificar indícios de influência e de adesão em condutas que 

infringem a moralidade. 

g- Avaliar se a racionalidade que impõe a hierarquização e a divisão 

no processo de trabalho contribui para maior ou menor implicação do 

sujeito com a conduta moral. 

21- Considerando que a administração 

pública é composta por funcionários 

públicos de carreira e por comissionados, 

como você vê o comportamento das pessoas 

que ocupam esses cargos em relação à moral 

e à ética no cotidiano da administração 

pública? 

 

a- Avaliar o que o sujeito considera como moral ou ético na 

administração pública.  

b- Avaliar se há distinção na maneira de julgar o comportamento de 

pessoas que ocupam cargos comissionados e de carreira. 

c- Verificar que relação faz entre o comportamento dos funcionários 

e a moral dentro da administração pública. 

d- Levantar indicadores sobre a formação do indivíduo, e o que 

considera moral e imoral. 

e- Levantar indicadores de valores e princípios relacionados à 

moralidade presente no sujeito. 

22- Você concorda ou discorda da 

afirmação: “Pessoas que ocupam cargos 

comissionados no serviço público acabam 

apreciando de forma menos rígida os 

mesmos processos internos que, quando não 

eram chefia, criticavam e a eles se 

opunham”? Justifique. 

 

a- Levantar indícios de flexibilização ou firmeza de valores que 

poderiam repercutir em sua resistência à violação. 

b- Verificar a força de impregnação da racionalização e 

funcionamento e gestão do Estado/administração pública na postura 

ou conduta dos gestores. 

c- Analisar se há indicações de mudança de postura ou conduta 

quando se está envolvido no contexto. 

d- Avaliar a capacidade de análise crítica do sujeito. 

23- Qual a sua avaliação da conduta de que 

é melhor o gestor não desenvolver nenhum 

projeto do que realizar mais do que se 

propôs se utilizando de procedimentos 

criticáveis ou fazendo ―vistas grossas‖ a 

a- Aferir sobre valores e princípios morais do sujeito. 

b- Verificar a capacidade de distinguir entre público e privado. 

c- Verificar se há racionalidade que enfoca o desempenho e a 

eficácia, e, em havendo, se reflete no julgamento das ações e conduta 

do sujeito. 
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esses procedimentos?  

 

d- Levantar indícios de flexibilização ou firmeza de valores 

e- Levantar dados para refletir sobre a postura dos gestores diante de 

questões relativas ao bem comum. 

24- É ilusão considerar que as pessoas 

assumem um cargo na administração 

pública visando o bem coletivo, da justiça e 

da igualdade? Justifique. 

a- Destacar as justificativas para o exercício do cargo. 

b- Verificar se há indícios de violação do bem comum por gestores 

na administração pública. 

c- Refletir sobre o comprometimento com social e com a finalidade 

do serviço público. 

d- Investigar indícios de interesse na busca de prestígio e/ou poder. 

e- Avaliar reação e argumento diante do questionamento quanto a 

justiça e a igualdade. 

25- O que de mais forte leva determinado 

gestor/assessor a não realizar os projetos de 

melhorias a que se propôs ou que são 

demandados pela população: I- A própria 

pessoa, seus valores e seus interesses 

particulares; II- O funcionamento do 

serviço público, sua estrutura e cultura; III- 

A sociedade atual que favorece a formação 

de pessoas que pensam apenas em si 

mesmas? Justifique. 

 

a- Verificar se há concordância com a idéia de que os gestores não 

realizam o que a população precisa. 

b- Analisar as justificativas que o sujeito dá para a conduta, 

responsabilidade e comprometimento dos gestores. 

c- Refletir sobre que atribuição dá o sujeito ao fato de gestores não 

executarem o que é demandado pela população. 

d- Verificar a quem o sujeito atribui a conduta moral dentre os três 

fatores: o próprio indivíduo, o funcionamento da administração 

pública e à sociedade. 

e- Identificar e refletir sobre os julgamentos e argumentos que o 

sujeito traz dos três fatores e a sua relação com a moralidade. 

26- O que Você pensa da afirmação: “É 

mais honesto o político que diz que „rouba, 

mas faz‟ do que aquele que diz que „não 

rouba e não deixa roubar‟”?  

a- Verificar se o sujeito concorda que há ―roubo‖ na gestão política 

da administração pública. 

b- Analisar a justificativa que o sujeito dá para atos ilícitos e/ou  

imorais. 

c- Verificar o que compreende por ―roubo‖e se relaciona com a 

moralidade. 

d- Verificar se há alguma identificação com atos considerados  

―roubo‖. 

27- Qual das três afirmações você acha que 

mais reflete a realidade e a sua opinião: I- 

Apenas uma reforma no modo de pensar e 

agir das pessoas que ocupam cargos de 

gestor pode mudar o que ocorre no 

funcionamento da administração pública; 

II- Apenas uma reforma na estrutura do 

Estado pode mudar o que ocorre no 

funcionamento dele; III-  Apenas uma 

reforma no modo de funcionamento da 

sociedade pode mudar o que ocorre no 

modo de funcionamento da administração 

pública? 

a- Verificar a quem o sujeito atribui a conduta moral dentre os três 

fatores: o próprio indivíduo, o funcionamento da administração 

pública e a sociedade. 

b- Identificar e refletir sobre os julgamentos e argumentos que o 

sujeito tem dos três fatores e sua relação com a moralidade. 

c- Verificar se o sujeito faz uma classificação hierarquizada de 

importância na interferência dos três fatores na moralidade: o modo 

de funcionar da sociedade, da administração pública e do próprio 

indivíduo.  

d- Levantar subsídios para a reflexão sobre a influência dos três 

fatores na moralidade. 

28- Os princípios dos gestores que 

trabalham no serviço público são colocados 

em xeque? 

 

a- Refletir sobre a possibilidade de repercussão da racionalidade da 

administração pública nos valores e na moral do sujeito. 

b- Verificar indícios de firmeza de princípios e valores do sujeito. 

29- As pessoas no trabalho podem chegar a 

ser afetadas em seu caráter pessoal quando 

se dão conta de que podem se utilizar do 

poder para negociar vantagens? 

 

a- Refletir a possibilidade de repercussão da racionalidade da 

administração pública nos valores e na moral do sujeito. 

b- Verificar traços de firmeza de princípios e valores no sujeito. 

c- Levantar subsídios para refletir sobre possíveis impactos do 

exercício do poder na moralidade. 
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30- É mais comprometedor aquele gestor 

que usa do poder de forma explícita em 

beneficio próprio e/ou de terceiros, do que 

aquele que trabalha com carga horária 

reduzida e/ou mantém outros empregos nos 

mesmos horários para ampliar sua 

remuneração. O que pensa a respeito? 

a- Analisar o julgamento  que o sujeito faz dos comportamentos de 

gestores com diferentes abrangências morais. 

b- Verificar que tipo de justificativa o sujeito dá para esses 

comportamentos. 

c- Verificar se há maior ou menor condescendência do sujeito à 

conduta de gestores que ferem a moralidade em função da amplitude 

dos reflexos dessa conduta.  

d- Levantar indicadores para refletir sobre a compreensão do que é 

moral e a implicação de cada um na realidade. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010 

 

No Quadro IV estão dispostas as 14 questões elaboradas mais especificamente para o 

aspecto moralidade do indivíduo. Há questões que solicitam a opinião do sujeito sobre algum 

aspecto do cotidiano do trabalho, ou nas relações sociais, outras oferecem algumas 

alternativas e solicita que o sujeito justifique a sua escolha. Todos os tópicos a serem 

discutidos estão contemplados pelas questões e em cada uma delas estão apresentados os 

objetivos a serem investigados. 

Da mesma maneira que ocorreram com os objetivos do aspecto da racionalidade, 

alguns relativos à investigação da moralidade do indivíduo se repetem em várias questões 

para facilitar a visualização na fala dos indivíduos.  

A seguir será apresentado o Quadro V no qual está disponibilizada a abrangência das 

questões para cada tópico e de seus componentes específicos. Nesse quadro é possível 

visualizar quais aspectos, tópicos e componentes que cada questão investiga. 
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Quadro V – Demonstrativo dos pontos investigados  

abrangidos pelas questões da entrevista 

O S  A S P E C T O S   T E M Á T I C O S 

Racionalidade e funcionamento da  

administração pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moralidade do indivíduo no trabalho 

 

    Tópicos Componentes 

específicos 

Questões    Tópicos Componentes 

específicos 

Questões 

 
Sazonalidade 

dos mandatos 

e suas 

Implicações 

 

 

 

. Periodicidade dos 

mandatos 
18 

 
 

Relação 

com o 

outro 

. Identificação ou 

comoção com o 

  sofrimento alheio/ 

  compaixão. 

 
6, 18, 30 

. Estabilidade  

 
15, 16 

. Permissividade ou 

concessões 

5, 10, 15, 

20, 25, 29  

. Senso de justiça  

 

6, 18, 23, 

25 

 

. Solidariedade 

 

6, 18, 23, 

30 

 

 

 

 

. Fidelidade política  

 

 

1, 2, 4, 5, 

10 

. Valores e costumes 

internos 

 

1, 2, 5, 16, 

19, 29 

 

 
Estruturação 

e manutenção 

da forma de 

trabalho 

 

 

 

 

 

. Dificuldades e 

facilidades  

     para o trabalho 

 

 

5, 6, 8, 10, 

12, 13, 17 

 

 

 

Análise e  

conduta 

 
. Senso crítico e 

estranhamento 

 

 
6, 7, 9, 10, 

15, 19, 25  

 
. Capacidade de 

julgamento 

 

6, 7, 9, 10, 

15, 19, 31, 

32, 33 
. Uso do poder e 

prestígio 

 

4, 10, 12, 

23, 25 

 
. Resistência à 

violência/violação 
 

 

9, 10, 13, 

21, 25, 27, 

28 

. Pragmatismo 

 

 

6, 13, 16, 

17, 22, 23, 

25 

. Avaliação pessoal 

de possíveis desvios 

na administração  

pública  

 

 

7, 10, 29, 

31, 32, 33 

 

 

 
Valores e  

Consciência 

 
. Força dos 

interesses privados 

 

 
4, 6, 7, 10, 

12, 23, 25, 

27 

. Burocracia                          

 

 

4,6,7,9, 22 

 

 

 

 

 

 

. Responsabilidade 

e             

comprometimento 

4, 5, 10, 23 

 

 
. Consciência e 

alienação 

6, 13, 23 

 

. Valores e 

princípios       
1, 4, 6, 7, 9, 

12, 13, 15, 

17, 19, 20, 

22, 27 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010 
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Neste Quadro V pode-se visualizar a síntese que demonstra a lista de componentes 

específicos da racionalidade da administração pública e da moralidade do indivíduo 

investigados e quais as questões que os abrangem. 

Ficam explicitados quais aspectos são mais abrangidos pelas questões. Pode-se notar 

que, por vezes, a mesma questão pode trazer elementos, tanto da racionalidade da 

administração pública quanto da moralidade do indivíduo. 

 

 

4.4. – Procedimentos para aplicação 

 

 Após contato e confirmação de disponibilidade, era agendado encontro com o sujeito, 

quando, antes de iniciar as questões, apresentava-se o termo de consentimento, relembrando 

os objetivos da pesquisa e das informações a serem coletadas, o sigilo e o procedimento 

durante e após a entrevista. Após consentimento, a entrevista era iniciada. 

 O questionário foi aplicado por meio de entrevista semiestruturada, utilizando-se 

sempre o mesmo, como base para a coleta do depoimento do sujeito. As entrevistas foram 

realizadas individualmente, em local que garantisse a privacidade do participante. Quatro 

foram realizadas em sala de reunião no local de trabalho do entrevistado, duas foram feitas em 

espaço público que dispunham de mesa e cadeira, duas foram realizadas na residência do 

entrevistado e duas na própria mesa de trabalho do sujeito. 

Apesar de ser indicado o uso de ―gravador na realização de entrevistas para que seja 

ampliado o poder de registro e captação de elementos de comunicação de extrema 

importância, pausas de reflexão, dúvidas ou entonação da voz, aprimorando a compreensão da 

narrativa‖ (SCHRAIBER, 1995 apud BELEI, 2008, p. 187), optou-se pela não gravação da 

entrevista. Essa decisão se deu durante a pesquisa prévia no contato com os sujeitos que se 

submeteram à entrevista naquela ocasião. Dos quatro sujeitos entrevistados na pesquisa 

prévia, três solicitaram que não fosse gravada em função do assunto abordado e por sentirem-

se constrangidos. Em uma das entrevistas prévias um dos sujeitos pediu que desligasse o 

gravador, para que ele pudesse dar mais detalhes à sua resposta. 

Para garantir o registro do relato e para a pesquisadora manter contato visual com o 

entrevistado, adotou-se o registro parcial do relato cursivo, ou seja, anotavam-se palavras, 

dados ou falas importantes, para auxiliar à memória da pesquisadora, quando, a seguir, faria a 

transcrição detalhada do relato. Para o registro utilizou-se um computador portátil no qual 
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constava o roteiro com as questões previamente redigidas, e onde eram digitadas as anotações 

na própria pergunta em questão. 

 No mesmo dia da entrevista, o registro do relato era completado pela pesquisadora 

utilizando-se de sua memória e dos pontos já anotados. No dia seguinte era encaminhado via 

correio eletrônico ao sujeito para que lesse e desse seu aval. Dos dez sujeitos, três 

comentaram que estava tudo correto na transcrição do relato, quatro não fizeram nenhum 

comentário, dois comentaram terem se surpreendido com o relato, que as perguntas fizeram 

refletir ou pensar no trabalho e que tinha sido boa a experiência de ter respondido às questões. 

Apenas uma pessoa acrescentou dados à sua resposta à questão de número 5. 

  

 

4. 4.1.  Procedimentos para análise e tratamento dos dados 

  

Pelo fato de os sujeitos serem as próprias pessoas que trabalham no serviço público e que 

são alvos de críticas quanto à moralidade na administração, o que poderia gerar 

constrangimento e até mesmo a rejeição aos propósitos da pesquisa, destacam-se algumas 

considerações para justificar o método e o instrumento adotados.  

Compreende-se que o sujeito, como defesa, atribui, a outro sujeito ou coisa, qualidades, 

sentimentos ou desejos que recusa em si mesmo ou que deseja para si, conforme o conceito de 

―projeção‖ invocado por Freud (LAPLANCHE, 1982). Estando ciente do objetivo, o sujeito 

participante desta pesquisa, ao responder as questões, mesmo que difíceis e que mobilize 

ansiedade e defesa, pode falar de si falando do outro, por meio da projeção. Ou seja, o gestor 

servidor público deste estudo pôde responder questões que se dirigiam às pessoas de um 

modo geral, ou a seus pares no trabalho, atribuindo a realidade e os fatos a esses seres 

anônimos, falando de si mesmo e trazendo elementos subjetivos em respostas aparentemente 

objetivas.  Para viabilizar ao sujeito falar mais livremente sobre as questões desta pesquisa, 

optou-se pelo uso da entrevista semiestruturada.  

Tendo como base os quadros III, IV e V, nos quais constam os objetivos a serem 

investigados em cada questão, a análise foi qualitativa, buscando observar significados no 

discurso e nas respostas do sujeito relativas a esses objetivos e atributos da moralidade. 

 Buscou-se realizar a reflexão por aspecto, identificando os objetivos relacionados aos 

tópicos destacados, retirando elementos das respostas dos sujeitos que contribuíam para 

discussão quanto à moralidade nas condutas na administração pública.  
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Procurou-se agrupar as respostas por tópicos, tanto na discussão sobre a moralidade do 

indivíduo, quanto sobre a racionalidade da administração pública, a fim de compreender o 

quanto a formação do indivíduo e a forma como a instituição do serviço público é organizada 

implicam na moralidade presente. Consequentemente procurou-se levar, a partir da análise, 

indicações sobre os impactos dessa realidade na sociedade e nos cidadãos. 

Foi feita uma análise das características dos sujeitos relacionando-as às suas respostas, 

buscando elucidar se o tempo de atuação no cargo acarreta diferente maneira de visualizar, 

atuar e julgar a conduta moral. Discutiu-se o tipo de vínculo estabelecido, enfim, se ocupa o 

cargo por ser funcionário de carreira ou exerce a função por indicação política com a 

administração pública, e se este interfere na postura e na moralidade do indivíduo. 

Buscaram-se indicações de limitações ou possibilidades de atuar na direção de 

fortalecer ou mudar a moralidade vigente. 
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CAPÍTULO V – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

 

 

5.1. Considerações  

 

A seguir, para análise dos dados relativos ao tema da pesquisa surgidos desde o 

momento do contato com o sujeito e durante a própria entrevista, são apresentadas 

considerações sobre dois aspectos: o contato com os sujeitos e o instrumento e sua aplicação 

durante as entrevistas. 

Logo após, estão descritas as análises dos dados, seguindo os aspectos apontados nos 

Quadros II, III e IV, anteriormente apresentados. As respostas às questões são analisadas 

agrupadas pelos tópicos e seus componentes específicos, de acordo com os quadros citados. 

  

5.2. Considerações gerais sobre o contato com os sujeitos 

 

Ocorrências durante a composição do grupo de sujeitos para as entrevistas e as 

diferentes reações deles à proposta da pesquisa trouxeram elementos para refletir o processo.  

Como citado no capítulo anterior foram entrevistados dez sujeitos — as entrevistas, e 

assim, os sujeitos, foram enumerados de 1 a 10, correspondendo à sequência que foram 

realizadas. Da lista composta a priori com trinta e dois nomes de sujeitos que haviam se 

voluntariado para a pesquisa, dos vinte sujeitos contatados, oito foram entrevistados. Houve 

aspectos concretos que dificultaram o acesso às pessoas, como endereços desatualizados e o 

fato de duas delas já não estarem ocupando cargo de gestão no momento do contato. 

Entretanto, vale destacar: das vinte pessoas, duas não aceitaram ser entrevistadas.  

Uma pessoa contatada alegou que havia assumido um novo posto na Secretaria, estando 

no momento ocupando cargo correspondente ao segundo escalão e que não se sentia a 

vontade para falar, e, ao ter acesso ao objetivo da pesquisa, afirmou sentir-se desconfortável 

em função do cargo que estava ocupando. Destacou ser de confiança do Secretário da pasta a 

que presta serviços e que essa função, assumida há um ano, tornava seu depoimento mais 

―comprometedor‖, pois ela era ―governo‖ naquele momento. Alegou também o fato de que a 

entrevista demandaria um tempo que ela não teria para dispor.  

A segunda pessoa que não pôde conceder a entrevista respondeu à mensagem eletrônica 

afirmando que não se enquadrava nos requisitos da amostra de sujeitos. Na mensagem 



 

 

 

87 

 

afirmou que não gerenciava equipes, e que, por outro lado, supôs, pelos objetivos propostos 

da pesquisa, que as questões poderiam ser difíceis de serem respondidas.  

Conforme relato anterior, 80% dos entrevistados já tinham estabelecido contato com a 

pesquisadora e havia um pressuposto quanto ao estabelecimento de uma relação de confiança 

entre esses sujeitos e ela, por terem-na conhecido como docente em curso em que haviam sido 

alunos. Essa confiança prévia facilitou o contato e a adesão à proposta de conceder a 

entrevista e abordar sobre moralidade na administração pública. No entanto observou-se, 

tanto pelos dois sujeitos que não se disponibilizaram para a entrevista, quanto pelos 

comentários de alguns entrevistados durante a mesma, a dificuldade em tratar do tema 

moralidade e ética na administração pública, potencializada pelo fato do indivíduo estar 

inserido nesse contexto. Dois sujeitos destacaram um desconforto em abordar o assunto e até 

o receio do que falavam na entrevista. 

O entrevistado 2,
16

ao ser abordado sobre a questão de número 32 cuja pergunta 

compara a postura dos gestores na empresa privada com os gestores na empresa pública, 

afirma que na empresa privada as pessoas se mantêm no trabalho, pois podem ser  melhor 

selecionadas: ―No Estado, não! Se  „puxar o saco‟ ele vai se manter (no emprego), isso é 

revoltante”.  A seguir, após uma pausa, pondera e reforça o Termo de Consentimento da 

pesquisa que havia tomado ciência: ―É muito triste essa realidade. Vai ser mantido o sigilo, 

não é?‖ 

Outro entrevistado, antes de responder à questão número 15, que questionava se era 

possível ocupantes de cargos de mando, na administração pública, atuarem sem 

favorecimentos, faz uma pausa e afirma: ―Pergunta difícil‖ e, a seguir, o mesmo sujeito, ao 

ouvir o enunciado da questão 18, que sugere que a periodicidade dos mandatos poderia levar a 

desvios e a enfoque nos interesses particulares, acrescenta: ―Outra pergunta difícil‖. 

  O entrevistado 1 alegou o incômodo com alguns aspectos da realidade que vive na 

administração pública, principalmente sobre as condutas de certos profissionais consideradas 

por ele como antiéticas, mas destacou que acredita no  serviço público: ―Além do mais, tenho 

que acreditar no serviço público, entrei com essa visão, e estou por isso‖. Na questão: ―Como 

vê as críticas que são feitas ao serviço público? Há fundamento?‖, responde:  

Creio que o servidor público toma esta assertiva para si. Neste sentido acho injusto, 

penso que se isto fosse verdadeiro, a saúde, a educação, o transporte público 

estariam numa situação extrema de calamidade, creio que o que temos de qualidade 

e de regularidade dos serviços é muito mais pelo esforço coletivo dos servidores. 

                                                 
16

 O número indicado corresponde ao número dado ao entrevistado de acordo com a sequência da entrevista 

realizada. Em alguns momentos pode ser apresentado antecedendo ou seguindo um depoimento. Todos os 

entrevistados são tratados no masculino, buscando dessa forma preservar sua identidade. 
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Os apontamentos acima, somados às justificativas dadas pelos dois sujeitos que não 

realizaram a entrevista, acentua a constatação do quanto é árduo aos indivíduos visualizarem 

suas realidades sem serem tocados afetivamente por seus comentários e apontamentos. A 

razão e a análise objetiva isentas de subjetividade e afeto estão praticamente impossibilitadas 

ao sujeito, pois esse está inserido, compondo e sendo composto pelo contexto. Ao abordar a 

moralidade na administração pública, o sujeito descreve a si mesmo na própria realidade 

vivida. 

A proposta de responder a um questionário sobre o objeto ética pressupõe a crítica ou o 

desvelamento de situações no contexto do trabalho que são rechaçadas socialmente. Esses 

aspectos podem ter, de antemão, mobilizado no sujeito a suspeita que teria de abordar e 

criticar a si mesmo.  

 A pesquisa se propõe a analisar as respostas e buscar predizer atitudes, 

responsabilidades ou condutas daqueles que trabalham no serviço público. 

 

 

5.3.Considerações sobre o instrumento e sua aplicação 

 

As entrevistas tiveram duração em torno de duas horas. O instrumento, tendo sido 

aplicado pessoal e diretamente pela condutora da pesquisa, facilitou observar reações dos 

sujeitos às questões, contribuindo para observar as expressões e comentários, capturando os 

indícios de maior ou menor mobilização afetiva sobre o assunto abordado. 

Um aspecto a ser ressaltado ocorreu em duas entrevistas. Dois sujeitos, durante as 

entrevistas, de forma diferenciada, questionaram à entrevistadora se esta já havia trabalhado 

ou se conhecia o local no qual eles trabalhavam. Esse questionamento se deu pelo fato dos 

sujeitos avaliarem que as questões retratavam a realidade que viviam no dia a dia. Importante 

apontar que os dois sujeitos trabalham em locais e secretarias distintas. 
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5.4. Análise dos dados colhidos 

  

5.4.1. Racionalidade e funcionamento da administração pública 

 

―Se a estrutura dominante da sociedade reside na forma da troca, 

então a racionalidade desta constitui os homens; o que estes são 

para si mesmos, o que pretendem ser, é secundário.‖ 

Adorno (1969/1995b, p. 196) 
 

Retomando o já apontado anteriormente, os objetivos desse item que trata da 

racionalidade da administração pública são verificar componentes relacionados ao modo de 

funcionar da administração pública. Compõe-se de aspectos para levantar elementos de 

discussão quanto à estrutura da administração pública, suas regras, forma de organizar o 

trabalho e os serviços que presta e a maneira de gerenciar as pessoas que trabalham. 

Aspectos investigados: conforme já descrito no Quadro II, os aspectos investigados na 

racionalidade da administração pública estão organizados em dois agrupamentos:  

a) sazonalidade dos mandatos e suas implicações; 

b) estruturação e manutenção da forma de trabalho.  

 

Serão discutidos a seguir os aspectos da sazonalidade e suas implicações. 

Os ocupantes dos cargos comissionados ou designados são considerados de confiança 

política por serem nomeados pelo governante que está exercendo o mandato. Com o fim do 

período de mandato de governo os ocupantes dos cargos comissionados são exonerados. De 

um modo geral aqueles que possuem cargos de carreira mantêm-se na administração, 

voltando a desempenhar as funções do cargo de origem na carreira; aqueles que não são do 

quadro efetivo e não fazem parte da carreira saem do quadro funcional, desligando-se da 

administração. Os exonerados dos cargos só podem voltar a ocupar um cargo comissionado se 

o novo Governo nomeá-los. Sendo assim, há o entendimento de que o exercício do cargo de 

gestão está diretamente relacionado à periodicidade dos mandatos de Governo e há um prazo 

prefixado de ―contrato‖ de trabalho para os gestores ocupantes de cargos nomeados.  

Havia uma suposição a priori contida em algumas questões da pesquisa que esta 

buscou confirmar: a relação entre a periodicidade de mandatos e a moralidade do gestor. 

Contém em uma das perguntas a conjetura da possibilidade de que o prazo predeterminado de 

trabalho pode facilitar, a alguns gestores, desvios de conduta e baixo comprometimento com 

os propósitos da gestão pública. 
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  As respostas variam entre os dez sujeitos. De formas diferentes, todos apontam o fato 

de que repercute de alguma maneira na postura e no desempenho do ocupante do posto ter a 

priori um prazo determinado para o exercício da função de gestão concomitante com a 

duração do mandato do Governo que o nomeou ou o designou, como também não ter 

garantido o cumprimento de todo o período, nem mesmo a garantia de continuidade no cargo 

após o fim do mandato. Para alguns repercute na conduta moral e, para outros, o impacto se 

dá no estado emocional do indivíduo ocupante do cargo. Esses últimos apontam que há uma 

pressão sofrida por eles vinda de ocupantes de cargos superiores, ou para apresentação de 

resultados, ou pela vulnerabilidade que o cargo ocupado possui em função das instabilidades e 

interesses políticos, ameaçando a permanência dos mesmos no cargo. 

  Alguns entrevistados apontam que o fato de um gestor ocupar um cargo comissionado, 

e este estar relacionado ao período do mandato, leva-o a buscar exercer melhor a sua função, 

pois pode ser exonerado ou demitido a qualquer momento.  

  O entrevistado 2 diz: ―Pode mudar a gestão, mas alguns vão continuar. No que a 

pessoa faz está o medo de perder o cargo. Para se manter lá não fica tranquila, com medo, 

quer mostrar mais serviço. Não é um desafio saudável”.  

  O mesmo entrevistado, em resposta a outra questão, complementa: ―Quem está em 

comissão, o tempo todo está em risco. De vez em quando tem os rumores de demissões. Tem 

que trabalhar, nem pensar nisso. Quem tem cargo concursado tem o semblante mais 

tranquilo, sabem que vão continuar lá‖. 

   O entrevistado 9,  ao responder se a periodicidade dos mandatos pode levar a desvios 

de conduta (questão 18), diz: “Acho que em alguns casos isso acontece sim,  mas penso que a 

maioria dos comissionados quer fazer um bom trabalho e ter uma postura reta, justamente 

para se manter no cargo,  pois pode ser demitido a qualquer momento.‖ 

  Outros entrevistados, entretanto, apontam que há repercussão no comprometimento e 

na moralidade. Eles descrevem que os gestores, enquanto ocupam o cargo, buscam satisfazer 

interesses pessoais, desvinculados das atribuições da função. O entrevistado 3, ao se referir a 

indivíduos comissionados não sendo eles de carreira,  afirma:  

Pode influenciar, pois ele sabe que tem prazo, não vai prestar contas depois, mesmo 

que traga prejuízo. E não vai sofrer as consequências dos atos. Até o fato de a 

pessoa chegar dessa forma, ela já vem de uma cultura pela vantagem. Ela não 

procurou um concurso. Sua forma de ingresso no serviço público já está dentro de 

uma cultura que há troca de favor. 

 

  O entrevistado 4 concorda com a questão: ―Sim. Aproveita esse percurso e poder para 

preparar sua vida depois dali‖.  
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  O entrevistado 6 expressa a dificuldade em responder a questão: ―Outra pergunta 

difícil. Sim, são as dificuldades das características do serviço público e da sazonalidade dos 

mandatos”. 

  Outros trazem algumas considerações relativizando a relação entre a periodicidade e 

moralidade no trabalho. Para dois sujeitos, esse fato vai depender dos princípios pessoais do 

indicado a gestor, do grau de implicação política que tem o cargo que ocupa ou da 

permanência de uma forma de funcionar do serviço público que já não deveria ser mais. Para 

outros, a atuação e postura do gestor no cargo é relativizada dependendo do grau de confronto 

com o poder dos funcionários que já trabalham na área ou, ainda, se ele é indicado por 

questões partidárias e políticas ou se é indicado por mérito. Segue alguns dos apontamentos 

dos participantes:  

  Entrevistado 1: 

Como já falei antes, a sociedade está mudando, portanto a gestão pública também 

[...]Isso não serve para os mandatos de cargos eleitos pelo pleito eleitoral porque a 

ação destes é distanciada das necessidades mais imediatas da população e dos 

respectivos funcionários. 

 

  Entrevistado 7: 

Alguns comissionados com indicação política, sem cargo de carreira, acabam 

ficando de “saia justa”, pois alguns acabam não entrando em confronto com o 

funcionário que é estável. Eles têm dificuldades de se posicionarem, acabam 

largando, não exigindo muito do desempenho, nem o melhor uso dos recursos. Há 

uma força nos funcionários de carreira, eles têm um poder paralelo, principalmente 

quando deixam clara a familiaridade com ocupantes de cargos importantes, [...] 

com certeza, é difícil aos diretores comissionados de confiança política, levar a 

“ferro e fogo” se isso for gerar conflitos internos, pois há disputa de forças. Dessa 

forma alguns diretores ficam enfraquecidos para cobrar e agir, se configuram de 

forma acomodada e não se expõem. Os de carreira não vão querer também se 

indispor, pois o cargo é temporário também, hoje ele é o chefe, amanhã ele é o 

subordinado. 

 

  Entrevistado 10: 

Talvez a insegurança com relação ao término da ocupação do cargo torne mais 

difícil a elaboração de projetos de longo prazo, embora nem sempre isso signifique 

baixo comprometimento. Mesmo porque, apesar da rotatividade, o profissional 

comissionado político sempre acaba assumindo outra chefia posteriormente, o que 

já não ocorre com o profissional que possui cargo de chefia por mérito, pois isso 

não garante que ele permaneça no cargo durante a troca de mandatos. 

 

  

 Apesar dos diferentes apontamentos dos sujeitos não houve contestação por parte 

deles quanto ao fato da periodicidade dos mandatos ser considerada uma característica da 

racionalidade da administração pública e esta repercutir na conduta dos gestores. De fato essa 

é uma característica da racionalidade presente nesse contexto que afeta ou é afetada pela 
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moralidade de quem ocupa cargos de gestão, bem como gera maior ou menor autonomia, 

compromisso e estabilidade no exercício da função.  

 O entrevistado 1, a partir de sua experiência de 24 anos inserido na administração 

pública, percebe que a forma de contrato — se  é de carreira ou se é indicado político,  para 

permanecer um período determinado no cargo —  não é um fator determinante na postura do 

gestor: ―na minha experiência, o que diferencia as pessoas é o jeito de cada um se relacionar 

com o trabalho, com o objeto de trabalho e o lugar que o trabalho ocupa na sua vida, a 

forma de contrato não é o elemento mobilizador”. 

 O fato dos sujeitos da amostra serem de carreira ou não pouco interferiu na forma de 

analisarem o aspecto em questão. Apreciações desfavoráveis à postura de gestores e a esse 

aspecto da periodicidade dos mandatos da administração pública foram feitas, tanto por quem 

é de carreira como por quem está vindo de ―fora‖ da ―máquina‖ pública. No entanto, as 

depreciações mais acentuadas foram feitas aos comissionados que não possuem cargos de 

carreira. Conforme apontado pelos sujeitos entrevistados: como a permanência no cargo tem 

estrita dependência dos interesses de governo e interesses políticos, pode afetar em maior grau 

quem não possui cargo de carreira e vínculo anterior com a instituição. Esses sujeitos ficam 

mais vulneráveis às intempéries políticas e ao ‗poder‘ do conhecimento dos funcionários que 

estavam na ―máquina‖ pública antes de eles assumirem o cargo.  

Na apreciação dos entrevistados há maior tendência a desvios de quem é nomeado e 

vem de fora da ―máquina‖ pública. No entanto, houve o apontamento de um entrevistado, 

quanto a essa característica sazonal fazer parte dos aspectos da cultura da administração 

pública e também afetar quem é de carreira e ocupa cargo de gestão. O entrevistado 7 

descreve que, quando um funcionário de carreira assume um cargo de gestão, em geral na 

área que já trabalhava, os colegas passam a ser seus subordinados. Ele alega: ―os (gestores)  

de carreira não vão querer também se indispor, pois o cargo é temporário, hoje ele é o chefe, 

amanhã ele é o subordinado‖.  

Enfim, a periodicidade dos mandatos é uma característica peculiar da administração 

pública e os sujeitos se adaptam a ela. A vulnerabilidade e a permanência no posto de gestão 

não se dão exclusivamente por capacidade profissional; os motivos que levam a exonerações 

são de baixo controle do ocupante do cargo, parecendo até mesmo que a capacidade 

profissional é o que é menos considerada. Os depoimentos dos entrevistados apontaram a 

tendência dos ocupantes de cargos em fazerem negociações e evitarem confrontos. Os que 

não são de carreira e foram indicados por afinidade política podem ser levados a evitar 

confrontos com grupos afins; e os de carreira que ocupam o cargo comissionado podem ser 
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levados a evitar atritos com os funcionários que comandam, já que o cargo que ocupam é 

temporário e eles podem ser exonerados e ‖retornar‖ ao cargo de carreira, e, ainda, há a 

possibilidade de passarem a ter um atual subordinado como futuro ―chefe‖.   

Enfim, todos esses aspectos dessa racionalidade fortalecem a possibilidade de 

prevalecer os interesses imediatos individuais e de grupos de interesses, distanciando cada vez 

mais a viabilidade da consideração do coletivo e da ética. O funcionamento se mantém, 

conservando os interesses particulares e a busca pela autopreservação. A racionalidade e a 

estrutura mantêm a primazia em relação à moralidade.  

 O pressuposto da pesquisa era o de que o fato de o sujeito ter um prazo de trabalho 

determinado e saber da possibilidade da descontinuidade poderia estimulá-lo a aproveitar o 

posto para buscar benefícios e vantagens pessoais ou manter a fidelidade política a quem o 

indicou antevendo sua saída do cargo. Houve a concordância de quatro entrevistados com 

relação a esses pressupostos, confirmando parte da hipótese, que, de fato, essas condutas 

podem ser facilitadas pelo funcionamento de alguns setores. Para que o desvio da conduta 

ocorra segundo os entrevistados, vai depender do grau de poder que o gestor possui, da 

permissividade encontrada, das pressões políticas e de sua formação pessoal. 

 Os sujeitos da amostra afirmaram que alguns gestores aproveitam em benefício 

próprio a ocupação de um cargo por determinado tempo. Mesmo que os sujeitos suponham 

ser imprópria essa realidade, ao afirmar confirmam algo que (ainda) faz parte da realidade e 

do modo de funcionamento da ―máquina‖ pública, enfim, desta sociedade. 

 Conforme já apontado, Adorno (1951/1993) descreve a estranheza que gera quando 

alguém não busca ―abocanhar a sua parte‖, quando este se entrega  a algo particular. Alguns 

dos sujeitos da amostra, e particularmente o entrevistado 1, demonstraram incômodo com essa 

realidade presente na administração pública, entretanto, concordam que, apesar de não ser 

generalizado, esse aspecto faz parte e se torna comum no contexto. Os apontamentos de 

Adorno explicam essa expectativa e até mesmo a descrença em alguns sujeitos, de que essa 

realidade possa ser diferente. Observa-se a tentativa de um movimento contrário e a 

resistência em alguns sujeitos. E, principalmente, nos que estão há mais tempo no exercício 

da função, há presente um constrangimento que pode gerar um estranhamento, um passo 

importante para combater a indiferença, mas ainda pequeno para ―lutar contra os pressupostos 

que geram  a frieza‖, presentes nessa realidade (ADORNO, 1970/2006, p. 135). 

 Surgiu outro elemento não suposto pela pesquisa que foi apontado por parte dos 

entrevistados (os que estão a menos de quatro anos como gestores), que é a pressão e a 

ameaça, por vezes veladas, por vezes explícitas, da possibilidade de exoneração iminente.  
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A estrutura hierárquica que compõe organicamente as relações de trabalho nas 

empresas traz implicitamente a constante ameaça à perda do lugar que o indivíduo ocupa. De 

acordo com Adorno (1951/1993) o que decide a queda do indivíduo na hierarquia não é a sua 

competência. Diante dessa estrutura, com seus processos técnicos e os fracionamentos das 

operações, todos são substituíveis, todos sofrem ameaça de queda, inclusive quem ocupa o 

posto mais alto. Essa vulnerabilidade presente também na forma de organização e estrutura da 

administração pública — acentuada pela composição política na indicação dos gestores aos 

cargos — pode levar o indivíduo que atua como gestor a intensificar sua fragilidade na busca 

da autoconservação. A vulnerabilidade facilita a ocorrência de acordos de interesses 

particulares ou, por outro lado, pode levar o gestor a imprimir maior lisura e melhor 

desempenho profissional.  Em ambos os casos, tanto no pressuposto pela pesquisa como na 

ameaça à exoneração, o prazo para o exercício do cargo está presente como possibilidade de 

repercutir na conduta podendo implicar na moralidade. 

Outro aspecto que compõe a racionalidade e o funcionamento da administração 

pública no agrupamento sazonalidade de mandatos e suas implicações, é a estabilidade no 

cargo de carreira. Havia algumas hipóteses prévias na pesquisa sobre esse aspecto presentes 

nas questões que buscaram investigar tal fator. Uma das suposições era relativa à constituição 

de determinada cultura organizacional em função da permanência no trabalho dos mesmos 

funcionários por vários anos. Outra suposição diz respeito à possível acomodação dos 

indivíduos no trabalho, pelo fato de ser pouco provável o risco de perderem o emprego, 

podendo, assim, diminuir o interesse e a vigilância quanto à postura adequada no ambiente de 

trabalho. Esse aspecto pode reduzir a possibilidade de exigência de uma postura de lisura, já 

que há pequena ou quase nenhuma ameaça de demissão do cargo, se infringir ao esperado. As 

questões visaram verificar: como o comportamento dos servidores é avaliado pelos sujeitos 

gestores; como se constituem as relações de trabalho entre o funcionário de carreira e estável 

com o gestor que ocupa um cargo por tempo determinado: há concessões? Há acordos?  

Ao responderem, todos os entrevistados concordaram que é possível ocupar e se 

manter num cargo de mando sem oferecer ou receber favorecimentos. Entretanto, apontaram 

que fazer acordos é indispensável ao gestor, porém não necessariamente, segundo eles, esses 

acordos ferem a moralidade. O entrevistado 4 apontou que o gestor que ocupa uma função 

que não tem estabilidade, ao estabelecer relação com o funcionário de carreira e estável, 

assume um desafio que é envolver o funcionário nos projetos. Ele descreve que está na 

capacidade do gestor a possibilidade de ter adesão dos servidores aos projetos sem a 

necessidade de fazer acordos de teor questionável:  
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Os funcionários podem aderir se perceberem o quanto o projeto pode dar sentido 

ao trabalho deles, pode trazer de beneficio legítimo, melhorar as rotinas, reduzir 

problemas ou na prestação de melhor serviço público. Acredito que se envolvam se 

houver um motivo que os leve a participar e se sentirem valorizados. Aí está a 

capacidade do gestor de apresentar de forma legítima as reais vantagens do projeto 

a ser implantado de acordo com os interesses públicos. Esse é o desafio.  

 

  Quanto à busca de vantagens pessoais no trabalho no contexto do serviço público,  não 

houve consenso entre os entrevistados. Quatro confirmaram que os funcionários de carreira 

procuram encontrar vantagens pessoais, por vezes com motivações questionáveis, outras por 

serem incentivados a adotar essa atitude, sendo ela considerada padrão na sociedade. O 

entrevistado 1 descreve: ―Ter vantagem pessoal é uma palavra de ordem da 

contemporaneidade: seja feliz – compre X, tenha sucesso – é só querer.  Pense! Projete seu 

futuro e siga avante e obterá tudo o que deseja.  É um lema perigoso porque pressupõe uma 

personalização destituída de altruísmo‖. O entrevistado 2 destaca: ―Para buscar vantagem 

(no trabalho), muda-se até de religião‖. 

  Ainda sobre esse ponto, o entrevistado 4 pondera: ―Todo mundo busca isso, as 

motivações é que são discutíveis. O que vejo são pessoas descrentes e acabam por buscar os 

próprios interesses e acentuar a visão denegrida do serviço publico”. O entrevistado  5 

conclui: ―Acho um absurdo. Isso é uma coisa de formação pessoal. Só me recordo de um caso 

em particular de um funcionário que recebia uma quantia de dinheiro para executar 

processos [...] diretamente, no intuito de agilizar, o que é proibido. O funcionário foi 

demitido prontamente‖. 

  O sujeito 10 discorda da afirmativa da questão, relativizando:  

Não concordo. Não acredito que isso seja uma máxima que valha para todos. Os 

funcionários efetivos não precisam desses artifícios e a estabilidade proporciona 

uma tranquilidade maior, até por conta de um plano de carreira definido e uma 

tranquilidade com relação a garantia do emprego. Talvez possa ocorrer mais em 

cargos comissionados, mas ainda assim não são todos que se valem disso.  

 

  Outros dois apresentam possíveis justificativas. O entrevistado 7 argumenta: ―A 

estabilidade é uma vantagem, só que no começo é bom, com o tempo acomoda o que não 

deveria ser, pois já que se tem garantida a estabilidade isso deveria ser utilizado como 

estímulo ao trabalho”. E por fim o 8 pondera:“Deve-se ampliar a possibilidade de todos 

participarem para se poder melhorar qualitativamente o trabalho e as relações sociais‖. 

  Observa-se nos apontamentos dos entrevistados o desconforto provocado pelo 

questionamento. Aqueles que discordam da afirmativa presente na questão, na qual supõe que 

buscar vantagens pessoais é um lema da administração pública, o fazem demonstrando 

discordância tanto da atitude do sujeito em buscar vantagens quanto da hipótese de que a 
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administração não ofereça vantagens para quem trabalha. No entanto, apenas três 

entrevistados discordam de que isso ocorra, os sete restantes direta ou indiretamente 

confirmam que essa é uma prática que pode ocorrer na administração pública, mesmo sendo 

inadequada.  

  A falta de participação dos funcionários nas decisões e no ambiente e a desigualdade 

nas relações internas foram citadas por um entrevistado como um dos aspectos que incentiva 

tal prática. Outro entrevistado visualiza que esse comportamento de pensar em si mesmo 

buscando vantagens pessoais é um comportamento incentivado e presente nesta sociedade.  

  Pode-se perceber nos aspectos até aqui discutidos a estreita relação entre o 

comportamento social de buscar a satisfação de interesses pessoais e o comportamento no 

trabalho na administração pública. A estabilidade no emprego, por um lado, parece 

tranquilizar os trabalhadores públicos quanto à permanência no quadro de funcionários, não 

colocando em risco o emprego quando das trocas de governo e das alterações na ocupação 

dos cargos de confiança política. Essas características da administração pública poderiam 

gerar no funcionário efetivo um melhor desempenho e identificação com o trabalho que 

realizam. No entanto, os dados trazidos pelos entrevistados demonstram que a estabilidade 

não converte, necessariamente, em comprometimento com o trabalho nem com a lisura nas 

condutas, mas em parte leva ao fortalecimento da impunidade, das concessões e, de certa 

forma,  protege atitudes e condutas que rompem com a moralidade que considera o coletivo.  

  Outros quatro pontos investigados na racionalidade da administração pública no tópico 

da sazonalidade e suas implicações são: permissividade ou concessões; valores e costumes 

internos; e fidelidade política.  

  As formas e os critérios de ingresso aos postos de comando e de gestão são variados 

entre os sujeitos da amostra e das secretarias e unidades de trabalho em que atuam. Quatro 

sujeitos (dois de carreira) foram convidados a assumirem o cargo e alegam que aceitaram por 

terem formação específica, experiência anterior, interesse, identificação com a proposta de 

trabalho e com políticas públicas. O entrevistado 1, por exemplo, ao descrever os motivos que 

o fizeram aceitar o cargo em meados dos anos 80, deixa claro que o fez por afinidade pessoal, 

profissional e com os propósitos da secretaria. Descreve o sujeito: ―Tinha a ver também com a 

minha formação política, formação profissional e escolar, na realidade, com o momento e 

formação que tínhamos naquela época; meu curso formou muitos profissionais que se 

inseriram em movimentos e atuações sociais. Foi uma proposta muito interessante”. O 

entrevistado complementa que sua inserção no Estado contribuiu para a formação e 

estruturação de parte da área que atua até hoje e que é referência para outras áreas públicas.
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  Quatro outros entrevistados já pertenciam à carreira da administração pública, 

aceitaram a nomeação como parte de um processo de crescimento e reconhecimento na 

carreira técnica. O entrevistado 3 descreve: ―Gosto muito do trabalho administrativo e de 

exercer a função nessa área administrativa. Sempre liderei grupos, então percebi em mim 

algo natural para administrar‖.  

  Dois entrevistados (não são de carreira) foram convidados por indicação ou afinidade 

política, conforme aponta o sujeito 5: ―Estava por indicação no cargo de assistente e fui 

nomeado para a vaga.‖ 

  Apesar de todas as secretarias representadas pertencerem ao Governo do Estado de 

São Paulo, foram apontados pelos entrevistados diferentes critérios ou costumes para a 

indicação de quem ocupa o posto. Responde o entrevistado 4: ―Vejo que a grande maioria é 

indicada por critério político. Na minha área sou uma exceção‖. Aponta o entrevistado 10: 

―Isso varia muito, alguns são meramente políticos enquanto outros levam em consideração a 

experiência profissional, mas é feito de modo aleatório‖. Descreve o entrevistado 6: ―Os 

critérios não partem diretamente da secretaria e sim de indicação do diretor técnico do 

departamento da gestão em vigor. Os cargos de primeiro escalão, estes sim, partem a 

indicação diretamente da secretaria a pedido de alguém”. O entrevistado 7:  ―Por nomeação, 

geralmente indicação por afinidade‖. O entrevistado 1 relata: ―Na área em que atuo, o 

critério é técnico, a indicação política, neste caso, compõe com a competência técnica”.  

  Dessa forma, o percurso para assumir o cargo não é único, sendo comum a indicação 

por afinidade política aos postos de primeiro e segundo escalões, alguns destes compondo 

com exigências de experiências profissionais anteriores. A maioria dos entrevistados 

ocupantes de cargos de gestão que se situam entre o quarto e terceiro escalões foi indicada 

considerando a experiência anterior e afinidade com os conhecimentos específicos da área.  

  Estar como gestor proporciona a ocupação de um posto de trabalho que traz 

responsabilidades, cobranças e acesso a informações e dados da área em questão e exige, 

geralmente, a gestão de recursos, de materiais e das pessoas. Esse posto de trabalho facilita a 

visualização da realidade da administração pública em aspectos diversos e sobre outros 

ângulos, já que é composto de elementos específicos dos cargos de mando, diferentemente 

dos postos de execução sob comando e supervisão. Estar inserido no contexto da 

administração pública ocupando um cargo de comando traz a possibilidade de visualizar a 

realidade sob outros aspectos. Pode-se verificar que a forma de os entrevistados analisarem o 

funcionamento e a dinâmica da administração passou por alterações; para alguns fortalecendo 

convicções, para outros afrouxando-as. 



 

 

 

98 

 

  Vários sujeitos apontam que estar na ―máquina‖ pública possibilita perceber as 

dificuldades internas que impactam nos serviços prestados e na imagem pública desses 

serviços e que, dessa forma, diminuem a expectativa e a cobrança quanto aos resultados dos 

serviços para a população. Essas dificuldades estão relacionadas à burocracia e à morosidade 

dos procedimentos internos de trabalho, falta de recursos financeiros, problemas com as 

exigências legais, falta de investimento na qualificação e capacitação dos servidores, e, em 

alguns casos, falta de vontade política em empreender projetos sociais.   

 Para alguns dos entrevistados, visualizar essas falhas no funcionamento interno 

contribui para compreender o porquê dos resultados serem aquém do desejado pela população 

e minimizar a responsabilidade dos servidores públicos, e, segundo eles, não deixando de 

―acreditar” na administração pública.  O entrevistado 2 diz: ― tem falhas, tenho que acreditar  

que tem exceções, quero acreditar que ele (o Estado)  tem um poder e uma tutela séria”. 

Outro (9) conclui: ―olhando de dentro e estando envolvido no processo vejo que as 

dificuldades são muito grandes; nem sempre é fácil fazer o que deve ser feito‖.  Por fim, o 

entrevistado 1 pondera:  

O cargo não mudou minha visão, facilitou a compreensão de alguns gargalos legais, 

técnicos e éticos que eu não tinha antes. Um exemplo é o uso do recurso público; 

onde trabalho, cada vez mais a regulação do uso de recursos torna-se mais complexa. 

[...] Além do mais, tenho que acreditar no serviço público, entrei com essa visão e 

estou por isso. 

   

  Para outros sujeitos da amostra, estar como gestor possibilita confirmar ou piorar a 

imagem depreciativa que possui da administração pública. Nessa visão da administração 

pública estão presentes a falta de preparo dos funcionários e acordos ou interesses políticos 

que não consideram os interesses coletivos. Esses gestores entrevistados apontam impotência 

em alterar tal quadro.   

  O entrevistado 7 descreve: ―Hoje eu percebo que existe o „encostado‟, mas que é uma 

parcela. Muitos querem trabalhar, mas o impasse político dificulta. Não há autonomia, 

estamos muito amarrados pela burocracia. E, infelizmente, percebo que  há interesse que 

esse modo de funcionar continue e há esforço para ser mantido dessa forma‖.   

  O entrevistado 4 relata:   

Algumas coisas se confirmaram. A falta de preparo profissional dos funcionários e 

que há acordos políticos. [...] A resistência existe, mas é algo não revelado, são 

motivos implícitos, muitas vezes não tem nada a ver com o projeto em si, mas são 

fatores mais políticos ou de interesses particulares. Há jogo de forças e que 

infelizmente vai contra aos interesses do cidadão, ele sai perdendo com essas 

resistências  internas. 
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Observa-se que o funcionamento e a racionalidade presentes na administração pública 

que sofrem implicações dos mandatos imprimem fórmulas para justificar a morosidade, o 

trabalho alienado, e as condutas — que estão dentro do padrão esperado. Os procedimentos 

alienam, automatizam, roubando os vestígios de autonomia, tornando os indivíduos seres 

iguais diante da impossibilidade.  

Há uma contradição presente nessa racionalidade. Por um lado, confirma que o 

domínio racional crescente dos processos de trabalho leva à indiferenciação, nos quais todos 

podem fazer tudo; por outro lado, são indivíduos que podem fazer tudo nos processos de 

trabalho, mas não podem mudar a realidade e, sim, conformar-se com ela.  

Prosseguindo, abordando ainda a sazonalidade e suas implicações, discute-se o 

componente específico: valores e costumes internos. Segue a fala do entrevistado 2:  

Pode não fazer absolutamente nada ou fingir que faz, mas tem que estar lá. Outros 

colegas que dormem, dormem! A pessoa não faz nada, mas está lá. É muito 

complicado, ficamos atrelados a isso, não pode falar que um dormiu, outro só fica 

na internet. A gente só fica guardando. Não pode falar. É triste! 

O importante é ficar lá, mesmo que não trabalhe. O Estado, que teria que ser tão 

proativo, não tem uma gerência íntima de cada funcionário para observar, para 

estimular, estabelecer resultados. Chamar atenção daquele que dorme, mas não é 

proativo, não acompanha, não tem retorno do RH.  Não tem apoio da gerência, só 

há cobrança, às vezes, mas não há um caminho para ter uma produtividade maior. 

Ele poderia ser empreendedor. Não há gerência aproximada. „Pega no pé‟ de dois. 

Daquele que é amigo, do „puxa saco‟, o chefe acaba entrando no esquema sem 

perceber. O máximo que dá para fazer é ficar revoltado. É uma pena! Nesse meio 

entra a „galera‟ sem conteúdo, sem nível. O Estado poderia estar num nível muito 

mais elevado.  

 

A seguir, a resposta do entrevistado 1, com uma avaliação distinta do anterior e 

demonstrando que discorda do teor da questão, afirma: ―Mas o caos diário que habita o 

cotidiano do trabalho dos servidores, ao contrário da lenda, favorece uma mediação com o 

usuário, uma identidade com o cidadão que também vive seu caos seja no trabalho, seja 

como usuário dos serviços públicos‖. 

Outro entrevistado (3) traz um discurso que busca explicar o que ocorre na conduta 

dos servidores e gestores:  

Como atendemos mal, as pessoas procuram caminhos legais ou não. A forma de o 

Estado atender incentiva isso. A pessoa por vias normais se quer que asfaltem a rua 

dela, e se esses processos normais não dão chances aos grupos sociais, então, o que 

acaba fazendo? Apoia-se em alguém para ver se consegue, por conta de deficiência 

do poder público; no fim, desvia mais a função pública.  

 

O entrevistado 5 aponta a mecanização do trabalho que ele supõe mecanizar os 

funcionários. Ele diz: ―Acho que o processo de trabalho como um todo acaba deixando as 
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pessoas mecanizadas. Isso acontece em qualquer lugar, não tem a ver só com o funcionário 

público‖. 

A formação do indivíduo é a apreensão da experiência objetiva na interação social, e o 

trabalho é um processo social. As respostas e condutas aqui apontadas pelos entrevistados são 

relativas ao modo de funcionar, enfim, à racionalidade presente nos espaços de trabalho. 

Constata-se, até este momento, que há formas diferenciadas de avaliar e de reagir no cotidiano 

no trabalho indicando que a maneira como o trabalho é estruturado e, principalmente, o 

significado e a relação que se estabelece com ele, aparenta refletir na moralidade do 

indivíduo. 

Tem-se até aqui indicações de que há em alguns gestores entrevistados um movimento 

diverso do apontado pela maior parte deles. Buscam na finalidade do trabalho que realizam 

um objetivo que esteja além do proposto pela racionalidade da ―máquina‖. Observa-se que 

esses sujeitos da amostra são tanto profissionais com cargo de carreira, como profissional 

indicado por afinidade política, como também por especificidade técnica.  

O trabalho como experiência formativa e a possibilidade de o sujeito encontrar outra 

saída que não seja a de conformar-se, foi tratado no Capitulo II  com apontamentos de Adorno 

(1970/2006) e de Maar (2006).  A partir das entrevistas pôde-se perceber que há indivíduos 

com mais e com menos capacidade para análises críticas da realidade que compõem. Dessa 

forma, os indivíduos entrevistados dão indícios de que há relação entre a consciência que 

possuem dos fatores que compõem a realidade com a resistência oferecida aos desvios dos 

atributos morais. Bem como apontam indicações de que há diferença no grau de envolvimento 

com as necessidades coletivas presentes no trabalho e, assim, com a possibilidade de ter 

algum prazer no trabalho.  Os aspectos que dizem respeito à formação do indivíduo e sua 

capacidade crítica serão retomados ao ser discutido a moralidade do indivíduo no trabalho. 

Prossegue-se, neste momento, para discutir se há possibilidade de prazer no trabalho. 

De acordo com o apontado no Capítulo II a possibilidade de ter prazer no trabalho é 

rebatida por Marcuse (1956/1982), o qual afirma que no trabalho alienado não há gratificação 

e que há um falso prazer. Foi apontado também que Adorno (1970/2006) aborda a falta de 

entusiasmo pelo trabalho e a possibilidade de ultrapassar essa falta com o necessário exercício 

de aprofundamento e da busca em si mesmo do sentido do trabalho e da capacidade para a 

reflexão.  

Através das entrevistas pôde-se verificar que a reflexão proposta por Adorno e a 

possibilidade de iluminar o próprio trabalho não têm sido possível para a maioria. Dessa 

forma, pode-se compreender parte da falta de entusiasmo na maior parte dos funcionários dos 
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órgãos públicos e os seus reflexos na apatia e na moralidade no trabalho. Aqueles que 

conseguem realizar essa reflexão apontam um facho de luz que clareia e esclarece parte da 

escuridão. Esses estabelecem uma luta para não se transformarem em meros recursos da 

tecnologia e da dominação. Há indícios de que essa rara possibilidade está presente quando 

composta com alguns elementos, dentre eles: a coincidência entre os objetivos das tarefas 

profissionais e os desejos legítimos do sujeito. 

Em síntese, sobre a racionalidade da administração pública em relação ao tópico 

sazonalidade e suas implicações, pode-se concluir que há incentivo a relações internas que 

buscam a satisfação de interesses privados. A moralidade está afetada e comprometida no 

contexto do trabalho na administração pública por meio de atos, normas, procedimentos, 

rotinas e ações anônimas que retiram a possibilidade de o indivíduo se reconhecer como único 

em um processo que precisa ser alterado, vendo-se, em sua maioria, como uma massa apática 

e sem autonomia. Existem sujeitos que conseguem ir à direção contraria desse fluxo, 

conseguindo encontrar no trabalho um sentido que vai além da autoconservação.  

Ainda sobre a racionalidade da administração pública, a seguir será discutido o tópico 

sobre a estruturação e manutenção do processo de trabalho. Os pontos abrangidos são: 

dificuldades e facilidades para o exercício da função; uso do poder e prestígio; pragmatismo; 

avaliação pessoal quanto a possíveis desvios; e burocracia.   

  Um pressuposto da pesquisa era de que a moralidade no trabalho é afetada se não é 

cumprido um dos propósitos da administração pública que é a prestação de serviços com 

qualidade com acesso a todos os cidadãos. Muitos fatores estão envolvidos nesse 

descumprimento: se os recursos não são utilizados corretamente para a prestação de serviços 

em benefício da comunidade; se os funcionários não executam suas funções; se os cidadãos 

não forem bem atendidos; se os funcionários não estiverem preparados para o exercício de 

suas funções, não conhecerem e não estarem comprometidos com os propósitos da 

administração pública, dentre outros. Enfim, são pontos que exercem influência direta e 

indireta na conduta moral. 

  Na avaliação dos gestores ficou evidenciado que há um número maior de dificuldades 

do que facilidades para desenvolver as atividades profissionais esperadas para o cargo 

ocupado, e, dentre as dificuldades, há diversos fatores que contribuem para o rompimento 

com a moralidade esperada nas repartições públicas. 

  Quando questionados sobre os pontos facilitadores para o exercício das atribuições do 

cargo quatro deles não conseguiram identificar nenhum. Dos seis gestores que destacaram 

pontos facilitadores foram identificados: o comprometimento da equipe e dos gestores com o 
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trabalho; a relevância do trabalho que realiza para a população; e os resultados alcançados.  

Aponta um dos sujeitos (1): ―fator facilitador, em primeiro lugar, é a capacidade técnica e 

disponibilidade pessoal dos profissionais e gestores que atuam nesta área; segundo, é uma 

área de relevância para a população.” 

  O entrevistado 4 aponta um facilitador: “Há funcionários de carreira disponíveis e 

que estão interessados em projetos novos, isso facilita”. E o entrevistado 10 conclui: ―Do 

ponto de vista da organização do trabalho, formação da equipe, elaboração de projetos e 

execução dos mesmos, temos tido bons resultados”. 

  Conforme descrito anteriormente, dos gestores que participaram da entrevista, noventa 

por cento deles ocupam cargos estando eles nos terceiros e quartos escalões, sendo assim 

respondem hierarquicamente a pelo menos dois ocupantes de cargos acima dos ocupados por 

eles. Diversos relatam que não recebem apoio de suas chefias. Apontam que parte de 

ocupantes dos cargos acima dos deles, de segundo ou primeiro escalão, não estão 

comprometidos, ou não estão preparados para os postos que ocupam e ―não tem 

conhecimento técnico, ou seja,” é uma das pessoas “indicadas politicamente e não 

profissionalmente, e acaba por interferir na velocidade, na qualidade e abrangência do que 

pode ser feito. [...] Há outros gestores que não têm clareza do que vão fazer e qual o 

propósito de seus cargos e departamentos.( 4 ) 

  Parte dos entrevistados aponta que os critérios para nomeação de gestores do segundo 

e primeiro escalão acabam por piorar a qualidade dos serviços prestados, e repercutem na 

conduta dos funcionários, conforme descreve o sujeito 2: ―Hoje com outras chefias fui 

desmotivando e fui estagnando, parece que tem que „emburrecer‟.[...] Eu ligo escondido para 

outros colegas de outra secretaria para pedir respaldo, ou trocar ideia, pois a chefia 

imediata  não entende nada do assunto.” 

  Ainda sobre esse ponto outro sujeito (7) afirma: ―Se não houver uma posição muito 

firme de quem está acima de nós, que nos dê respaldo, não conseguimos, pois o poder do meu 

departamento é limitado. Avaliamos o que vale a pena entrar em choque e o que não vale”. 

 Abordando sobre os superiores que atuam nos diversos municípios, o 

entrevistado 7 complementa: “E quando é distante da capital, mais poder local eles têm e 

mais resistência encontramos, em algumas cidades menores no interior do Estado, algumas 

chefias [...] reinam, o poder no município é muito grande.‖ 

Outro sujeito (4) aborda o mesmo assunto apontando sobre a interferência política de 

superiores na execução ou suspensão do trabalho a ser feito, ele lamenta: ―Tudo o que fiz foi 

válido, mas, a partir do momento que meu trabalho afeta, de alguma forma, a maneira de 
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trabalhar das pessoas, aí fica mais difícil. Aí eu conheci a força e a interferência política‖. 

Ele complementa sua avaliação e acrescenta: ―Bem, há também outro fator: o pouco 

envolvimento do alto escalão‖. 

Conforme suposição da pesquisa, apesar de a administração pública se diferenciar da 

iniciativa privada por não visar lucro, vê-se que os indivíduos estabelecem relações como que 

num mercado, há comércio de cargos, de interesses, de vantagens e, em muitos casos, a 

finalidade do serviço público não é considerada. Parte dos postos de comando é mantida por 

acordos políticos em que pressupõe concessões e uma cultura permissiva para viabilizar 

projetos pessoais. Há também presente uma relação de dominação na qual aquele que detém 

mais poder e prestígio submete outros indivíduos a intenções imediatas distintas da prestação 

de serviços. Parece não haver uma rebelião contra essa dominação, conforme os 

apontamentos de Marcuse (1956/1982) descritos no Capítulo II.  

Alguns dos entrevistados também possuem equipe de trabalho e gerenciam outras 

pessoas. Haveria a possibilidade de reproduzirem com seus subordinados os que descrevem 

ocorrer na relação que estabelecem com aqueles que os chefiam? Há a possibilidade da 

identificação pelo indivíduo com o poder contra o qual se revolta e há a possibilidade de 

incorporação econômica e política por esses sujeitos dominados levando-os a reproduzirem a 

própria opressão, conforme apontado por Marcuse (1956/1982). Dessa maneira aquele que 

detém a autoridade e o poder corre o risco de adotar do mesmo mecanismo que faz parte da 

estrutura de funcionamento da racionalidade desse trabalho alienado, submetendo outros ao 

seu poder, da mesma maneira que se submete àquele que o comanda.  

Quanto à presença de procedimentos voltados para manutenção da própria estrutura e 

a falta de avaliação e visualização dos resultados, do desempenho e da qualidade dos serviços 

prestados, aparece nas respostas dos entrevistados como elementos que fortalecem a 

ineficiência, o desinteresse na realização das tarefas e a facilitação da conduta antiética. O 

entrevistado 3 descreve:  

Existe uma burocracia que torna difícil executar algumas coisas. A infraestrutura é 

difícil renovar. [...] Não há uma forma de avaliação mais estruturada de dar 

retorno sobre o desempenho. Aquele que atende bem com qualidade, no prazo 

desejado, ele não tem grandes diferenças daquele que atende mal e com qualidade 

ruim. Essa é também uma grande dificuldade. Não há estímulo para quem trabalha 

bem, uma perspectiva. E também vê o pessoal ao lado que não tem bom 

desempenho, como se nada estivesse acontecendo.  

 

O sujeito 6 descreve: ―em relação às intenções podemos dizer que são inúmeras, mas 

esbarram nas dificuldades inerentes ao serviço público (burocracia estatal, recursos 
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escassos, falta de vontade de alguns servidores, contenção de despesas etc.), não há 

facilidades”. 

Um entrevistado (4) destaca a falta de capacitação dos funcionários e a falta de sentido 

do trabalho que realizam como elementos que acentuam as dificuldades na gestão. ―Não há 

capacitação aos funcionários. As pessoas não veem sentido no que fazem e muitas vezes não 

sabem o propósito ou não têm interesse nesse propósito. Há pessoas sem engajamento”. 

 Mais um sujeito descreve a falta de preparo e a falta de controle do desempenho como 

um fator a ser revisto, e acrescenta a falta de interesse. O entrevistado 7 diz: 

Parece que o pessoal que já está acostumado com formatos antigos resiste mais. 

Não gosta que se imponha metas, nem cobrança, nem prazos, nem comparações. As 

ferramentas de controles internos não são aceitas, pois elas são capazes de medir o 

desempenho e, por incrível que pareça, as pessoas com mais poder resistem mais 

ainda a essas mudanças, procurando manter em seus gabinetes o mesmo 

funcionamento, nas diferentes cidades do Estado.  

 

 Há no depoimento do sujeito 2 consternação com o seu desempenho no trabalho; ele 

relata: ―Estou desenvolvendo muito, muito menos. Fora a desmotivação: o ambiente é 

desmotivador. Parece que eu cansei! Eu demorei um mês e meio para desenvolver um projeto. 

Li sete livros e o comentário entre os colegas é que eu não fazia nada. Diziam: ‗A pilha de 

trabalho está crescendo na mesa dele‘ ‖. 

Grande parte do discurso dos entrevistados denota insatisfação no trabalho, e porção 

significativa das queixas apontam morosidade do trabalho; baixa resolução das atividades; 

relatam ociosidade em parte significativa dos funcionários; falta de cobrança e de 

acompanhamento do trabalho e de desempenho incipiente. Enfim, as queixas não são de 

trabalho extenuante ou pressão exagerada ou de uma racionalidade tecnológica com formas 

mecanizadas de controles, mas são deles se verem realizando menos do que poderiam, 

denotam impotência diante do contexto em que se encontram. 

Aqui existe uma contradição presente nesse sistema de trabalho na administração 

pública. Os indivíduos entrevistados aparentam não sofrer do mesmo processo apontado por 

Marcuse (1965/1982), que ocorre em fábricas, escritórios e indústrias, no qual o indivíduo é 

mediado por sistema funcionando com alta produtividade e eficiência.  

Os entrevistados, representando de forma generalizada grande parte dos funcionários e 

servidores públicos, aparentam sofrer, mas, de forma diferenciada, a pressão que os 

trabalhadores passam para produzir.  

Considerando que os sujeitos que estão inseridos na ―máquina‖ pública são formados 

por essa sociedade que aliena, na qual há um relaxamento da moralidade sexual e a 

destrutividade da pulsão sexual fica disponibilizada para o sistema de produção, como fica e 
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para onde é desviada essa energia liberada? Marcuse (1965/1982), conforme já apontado, 

afirma que há trabalho que oferece satisfação libidinal, enfim, que recebe alto investimento de 

energia: quando executá-lo é agradável, não está sob domínio da necessidade — labuta — e 

não é repressivo.    

Como apontado até aqui, a maior parte dos sujeitos servidores públicos não investe 

energia e não tem satisfação nas atividades do trabalho; não se julga produtiva nem eficiente. 

Sendo assim, a energia não é dirigida na direção do prazer nem é desviada para o desempenho 

produtivo.  

Os aspectos descritos pelos entrevistados remetem a alguns apontamentos realizados 

no Capitulo III sobre os chamados modelos de gestão da administração pública. Nos 

argumentos dos autores citados, a gestão da administração pública no Brasil estaria hoje no 

modelo gerencial, que enfatiza os resultados, o atingimento de metas, a modernização e a 

aplicação da tecnologia na gestão. Uma leitura apressada dos depoimentos dos entrevistados 

poderia levar a suspeita de que os preceitos do modelo citado não estariam sendo aplicados na 

gestão da administração pública abrangida pela pesquisa. No entanto, apesar dos entrevistados 

relatarem não perceberem que há cobrança por resultados de suas tarefas e por realizarem 

menos do que podem, há presente uma razão técnica, subordinada a determinados interesses 

dominantes, pois o sujeito trabalhador é visto como recurso, como ferramenta. E ele, ao sentir 

falta de ser cobrado em seu trabalho, de ser avaliado, de ter retorno com relação ao que 

realiza, de certa forma se coloca como recurso, esperando vir de fora dele a intenção de sua 

ação. A cobrança por resultados passa a ter uma fundamental importância para o indivíduo 

funcionário, que não se percebe controlado ao não ser cobrado.  

 Marcuse (1966/1979, p.23 e 25) afirma que estamos inseridos em novas formas de 

controle pautado no progresso técnico. Ele aponta que a ―mecanização de desempenhos 

socialmente necessários, mas penosos‖, elimina a individualidade. O ―aparato da 

racionalidade tecnológica‖ afirma seu poder político ―por meio de seus poderes sobre o 

processo mecânico e a organização técnica‖. Como já dissemos anteriormente, o homem 

passa a ser ―concebido como ―máquina‖‖ e tratado como ―mecanizado‖, para supor um 

mundo do trabalho que traria ―uma nova liberdade para o homem‖.  

O sistema hierárquico que existiria, conforme Marcuse, para racionalizar a dominação 

e conter a rebelião contra essa dominação, fica enfraquecido na administração pública. Por 

um lado, o sistema hierárquico da administração pública — vistos aqui como os gestores em 

postos mais altos citados por alguns dos pesquisados, ou mesmo o poder anônimo da 

burocracia — confere uma moralidade permissiva e repercute sua força como modelo de 
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identificação. Por outro, não confere a opressão para a produção.  Se a racionalidade do 

processo produtivo que consegue reverter à pulsão para o desempenho, ainda assim não tem a 

capacidade com sua coerção e poder administrativo de ser suficiente forte para eliminar a 

agressividade acumulada, conforme aponta Marcuse (1956/1982), o que ocorre quando não há 

tal domínio, nem investimento libidinal no sistema produtivo? Em tese explica parte da 

agressividade e mau trato à população que necessita dos serviços executados ou 

intermediados pelos servidores que se encaixam nesse padrão de estruturação. 

  O que foi observado nos depoimento dos sujeitos pesquisados foi, em grande parte, o 

sofrimento pelo trabalho exigir menos do que poderiam oferecer e por outro lado uma postura 

de impotência e melancolia: ―Eu até canso, às vezes não dá para explicar, nem vai entender, 

não sei mais o que fazer.”[...]  lamenta o sujeito 2.  

  ―Bem, infelizmente, nessa minha experiência vejo que pequena parte do esforço é 

direcionada à população e a maior dele é para manutenção dos cargos e nos interesses 

pessoais.‖ (4)  

  Complementa outro pesquisado (7): Infelizmente os interesses internos muitas vezes 

não consideram as necessidades da população. Com certeza estamos devendo a ela.” 

Os sujeitos servidores públicos que não conseguem encontrar prazer ou significado 

que justifique investimento libidinal, e que suas atividades caem no vazio, em parte por não 

serem reconhecidos e vislumbrarem pouca importância no que realizam, perdem a perspectiva 

e retiram a possível energia a ser investida do trabalho e lamentam-se da própria ‗sorte‘. 

Algumas falas do entrevistado 2: ―Não dá para ter uma qualidade, sem vontade. Não sei se  é 

a falta de motivação, se não tem mais expectativas. Não sei o que gera”. “A minha área dá 

para melhorar, mas tem um êxtase de desmotivação muito grande. Fico triste. Até vou bem na 

avaliação de desempenho, mas isso não me motiva‖.  

Os contextos de trabalho nas diversas secretarias apresentadas nas entrevistas não são 

homogêneos. As estruturações com elementos variados afetam em maior ou menor grau os 

indivíduos e a moralidade, sendo alguns deles: o pragmatismo; a inclusão dos servidores e 

gestores nas decisões internas; o comprometimento das pessoas com o trabalho e com a 

moralidade; a percepção dos reflexos dos serviços prestados à população; o comprometimento 

dos gestores e dos servidores e o envolvimento e compreensão do papel de cada um na 

imagem do serviço público. Há aqueles em que, independente de qualquer fator, encontram 

motivação interna e conseguem investir libido em seu trabalho reconhecendo-se no que 

realizam — pelas entrevistas vê-se que ocorre especialmente com os funcionários que atuam 
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diretamente com a população ou conseguem relacionar e visualizar efeitos e respostas do que 

fazem no objetivo fim da área em que atuam.  

Supõe-se, a partir dos depoimentos dos entrevistados, que em grande parte dos 

indivíduos a racionalidade presente na administração pública fortalece e viabiliza o 

distanciamento da conduta moral desejada e facilita o desinteresse e o descompromisso.  

Outro fator dificultador para resistir ao contexto acima relatado é o fato de que nesta 

sociedade capitalista sustentada por relações de produção tendo como lógicas o lucro e o 

consumo, há a ‗preparação‘ e a ‗qualificação‘ do indivíduo para o trabalho para este se 

adaptar a essa lógica.  Entretanto, a falta total de perspectiva e de entendimento da utilidade 

da função exercida e sem investimento libidinal tem sido um processo tão cruel quanto a 

adaptação a esse sistema.  É importante ser ressaltado que não há aqui a defesa de que deva 

ter na administração pública a ênfase no desempenho, na técnica e na eficiência, como 

presente no universo produtivo e relatado por Marcuse. Foi discutido anteriormente o quanto 

o pragmatismo pode anular a consciência e isentar de responsabilidades os funcionários que 

se veem como espectadores que cumprem ordens. Entretanto vê-se nos depoimentos dos 

entrevistados que a forma como está montada a administração pública também tem anulado a 

consciência e praticamente anulado a possibilidade de experiência formativa nos sujeitos. A 

proposta aqui é da crítica à estruturação e à racionalidade da administração pública na qual 

não são considerados os desejos dos sujeitos — nem dos servidores públicos e nem dos 

cidadãos.  

Um dos pesquisados (4) traz novo elemento a essa discussão. Ele questiona a 

racionalidade da estrutura e também da moralidade dos sujeitos. Ele diz:  

A sociedade precisa amadurecer e cobrar a qualidade do serviço público e isso 

pode pressionar e gerar mudanças na postura e na estrutura. As exigências 

expressam o aumento da massa crítica da sociedade. Não sei se isso garantirá a 

mudança do perfil do político, ele terá que responder a uma demanda maior, mas 

talvez não mude, e não aja como age hoje, pois as pessoas vão acompanhar de 

perto. E esse amadurecimento da população, enfim da sociedade, de forma crítica é 

que pode impulsionar a mudança da estrutura da “máquina”.  

 

Em outro momento o mesmo pesquisado complementa afirmando que na realidade 

percebe que os funcionários e gestores estão voltados para a própria estrutura da ―máquina‖ 

pública, para o modo de funcionar e para a burocracia, e ele conclui: ―Há dificuldade de se 

colocar no lugar do cidadão. Não há uma visão voltada para fora‖. 

Considerando os limites da estrutura e do funcionamento social, bem como a 

racionalidade presente nas instituições, faz-se necessário um processo de esclarecimento e de 

discussão no contexto de trabalho nos quais possam promover uma reflexão que, ao menos, 
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leve o sujeito que lá trabalha ao questionamento quanto aos preceitos que sustentam esse 

modo de funcionar e que ele, enquanto trabalhador público, possa encontrar algum prazer e 

significado nas funções que realiza, e que a moralidade exercida seja uma escolha.  E 

repetindo o que aponta Adorno (1951/1993, p.114): ―Só o astucioso entrelaçamento de 

trabalho e felicidade deixa aberta, debaixo da pressão da sociedade, a possibilidade de uma 

experiência propriamente dita‖.  

Os entrevistados apontaram a arriscada necessidade de ter resultado no trabalho e de 

que esses resultados precisam ser mensurados. Destacaram a importância de se estabelecerem 

metas, prazos e parâmetros de desempenho. Confirmaram que o gestor tem a responsabilidade 

de ―fazer‖, de realizar, buscando conciliar o interesse político com os da área e os da 

prestação de serviços. Seguindo o mesmo raciocínio, alguns deles apontaram que quando 

cometem algum ato que vai de encontro ao que acreditam, mas que tenha sido solicitado por 

alguém que ocupa um cargo superior ao deles, a gravidade do cometimento seria menor, já 

que estariam cumprindo ordens. O entrevistado 4 se refere a esse fato dizendo:  

O fato de ser subordinado, com a autonomia restrita, muitas vezes não se tem opção 

se não realizar o que está sendo imposto. O que está implícito é a possibilidade de 

sofrer sansão, e a mais evidente é perder o próprio cargo. Quanto mais a pessoa 

tem interesse em se manter no cargo mais está sujeita a conceder aos superiores, 

por isso eu acho menos grave. 

 

  Outro pesquisado (7) diz: ―Olha, a falta ética é a mesma. Quando a pessoa que 

solicita tem mais poder que você, o melhor a ser feito é solicitar que coloque tudo no papel, 

ou seja, que registre o que está solicitando”.     

E o 10 conclui:  Claro que seguir ordens nos "des-responsabiliza" em certa medida, 

pois temos como justificar. Agora, quando o fazemos em benefício próprio isso já não é 

possível. Mas, em ambos os casos, acho grave.  

O perigo das ênfases no desempenho e nos resultados em detrimento ao conhecimento 

do sujeito — quanto ao propósito de seu trabalho; aos elementos que fazem parte do contexto 

e às forças e interesses envolvidos —  pode significar a busca da eficácia em detrimento da 

moral. A técnica pode, mas não deve gerar atos isentos de reflexão. Buscar medidas e padrões 

de desempenho pode criar e dar direção para o trabalho, mas se esses forem voltados para si 

mesmos substituem a consciência, configurando-se em decisões anônimas direcionadas para a 

eficiência, estando a serviço do desempenho. 

 Será, então, que são mais fáceis de serem cumpridos, na direção de atos morais com 

prerrogativas éticas, os objetivos que forem estabelecidos e cobrados de fora do indivíduo? 

Qual o papel das metas mensuráveis e passíveis de serem fiscalizadas? Existem expectativas 



 

 

 

109 

 

por parte dos sujeitos servidores públicos de maior cobrança por desempenho e por resultados 

no trabalho, denotando ser a tentativa de encontrar direcionamento, avaliarem-se produzindo 

e ter certo preenchimento do vazio que os ocupa.  

Os depoimentos dos entrevistados indicam que a moralidade tem sido muito pouco 

possibilitada por determinações conscientes e internas.  

Dando continuidade a outros aspectos, alguns dos entrevistados apontaram que uma 

das grandes dificuldades para a moralidade e para o funcionamento da administração pública 

está relacionada à falta de interesse e à acomodação das pessoas nas áreas em que atuam. O 

grande problema, define o entrevistado 2, é a ―falta de motivação dos superiores.  Tem gente 

que fala “não sei se na segunda eu volto”.[...] Há uma acomodação, e fazer cara feia se 

alguém busca se aprimorar. Ela é triste. Ela é a alma do Estado”.  

 Outros destacam que a burocracia e que a ―necessária‖ legalidade são 

comprometedoras na prestação de serviços e a tentativa de escapar a elas para tentar agilizar o 

funcionamento pode  levar à ilegalidade. Este apontamento remete ao questionamento já feito 

no primeiro capitulo, do quanto que o que é considerado dentro da legalidade é 

necessariamente moral. A preservação das normas internas, que são elaboradas com a 

intenção de ‖moralizar‖ tornam-se regras rígidas a serem cumpridas, sem análise crítica de 

quem as cumprem. A moral da racionalidade se sobressai à moral das relações. O relato de 

um dos sujeitos (5) aponta essa dificuldade: ―os processos de contratação de serviços, 

compra de produtos por meios legais de licitação, é lei e não nos cabe questionar. Concordo 

e acho que é o meio mais correto. No entanto, a qualidade do serviço pode ser 

comprometida. Ex: cola que não cola, [...] problemas de limpeza”.  

  A mudança de alguns procedimentos políticos na nomeação dos cargos de gestão é 

apontada pelo entrevistado 8 como outro fator que desmoraliza a administração pública, ele 

destaca:  

A questão principal, nestes últimos tempos, foi o desmanche da tecnocracia pública. 

Ou seja, servidores públicos, bem formados e com poder de decisão. Está em um 

movimento de se ter melhor formação, mas o poder não, pois a maioria dos cargos 

públicos que eram exclusivos de carreira hoje podem ser todos preenchidos de fora 

do quadro da instituição. Atualmente todos podem ser ocupados por indicações 

políticas (na década de 60 a 80 somente o dirigente máximo era indicação política, 

os demais de carreira, depois foi aberto para um percentil 1/3).  

 

 Um dos pesquisados (1) aponta que desvios ocorrem de forma generalizada nesta 

sociedade e acaba por ser incentivada pela população que não recrimina, demonstrando 

aceitar como natural e como previsto, ele lamenta: 
 

[...] pessoas que roubam, matam e cometem crime de todo tipo continuarão a existir, 

isto é do humano, não é uma especificidade do setor público. Políticos com ficha 
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corrida de acintes éticos têm em todas as eleições um punhado de votos – são 

eleitos e reeleitos, eles têm aprovação de uma parte da sociedade. Não adianta só 

bater em quem rouba, é preciso educar a sociedade para a ética pública  e privada 

e a não aprovação daqueles que a corrompem.  

 

  Além dos processos internos e a forma de funcionar, os sujeitos confirmaram diversos 

atos e condutas imorais em diferentes ―graus‖, presenciadas por eles, trazendo para mais 

próximo de cada um a realidade discutida. Demonstram que há tentativas de investigações e 

de punição a atos que infrinjam o bom ‗uso‘ da ―máquina‖ publica, alguns com processos 

concluídos outros ainda a passos lentos. 

Já foi constatado num processo antigo que o funcionário havia cometido infração 

de desvio de recursos envolvendo particular. No Estado, ele não está mais. Ainda se 

apura a responsabilidade do particular. A coisa é muito demorada.  

A chefia não vê e às vezes não cobra. O servidor, o fato de ter a estabilidade e não 

haver reconhecimento, muitas vezes se questiona do por quê se empenhar mais, se  

há o mesmo resultado no final do mês, no pagamento ou no reconhecimento dele e 

do outro que não faz nada. Isso pode favorecer a desmotivação, ou o 

comportamento como desse funcionário.  

Apura-se com firmeza em relação ao particular, mas com interno não, é menor a 

apuração. [...] Há comportamentos imorais em todos os níveis. (2) 

 

  O entrevistado 3 destaca: ―Já tivemos que demitir pessoas por causa disso. Há esse 

tipo de desvios em diferentes níveis, desde atender um amigo em detrimento de todos os 

outros‖. 

  O entrevistado 6 lamenta: “Tenho conhecimento de serviços onde os gestores faltam 

com a moral e não praticam a ética no cotidiano de suas administrações. Os funcionários 

reclamam, mas nem sempre são ouvidos.   

  Alguns tentam encontrar uma explicação para condutas consideradas por eles como 

imorais:  

Comparando com a empresa privada vejo que o serviço público é visto como 

permissivo e que isso é fácil de ocorrer aqui. Então não sei se as pessoas são 

moldadas dentro da administração pública e ficam assim, ou se as pessoas sem 

ética são atraídas para esse contexto, por ter pouquíssimo controle e fama de 

corrupção. A outra coisa é que poder dentro da administração pública amplia a 

atuação. E depois é muito tentador para quem tem esses propósitos, pois os 

montantes são muito grandes, os projetos mexem com milhões, o que não visto fora 

dessa instância. (4) 

 

Um caso recente: um profissional utilizava-se da “máquina” pública para adquirir 

remédios para o tratamento de uma filha, bem como para favorecer colegas. Outros 

casos já chegaram a mim, mas este é um dos mais recentes. Acredito que, 

infelizmente, faz parte de uma cultura institucional, que funciona não muito 

diferente do que vemos em determinadas situações, no que diz respeito a 

impunidade. Acredito que a desorganização e a falta de transparência contribuem 

muito pra isso. Não há uma profissionalização do trabalho em determinados 

setores, não  há fluxos e esse tipo de problema facilita o desvio. (10) 
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Quem é de carreira tem o cargo garantido, talvez levaria a ter menos receio de se 

posicionar e de garantir a ética, no entanto por vezes, está acomodado, e também 

não quer perder o cargo. Quem vem de fora e não tem cargo de carreira, como 

disse antes, tem uma afiliação política que as vezes impõe o contrário do que a ética 

exige. Claro que isso não é o todo, mas a questão moral e ética está sempre em 

questão, como o técnico e o político. (4) 

Acredito que o que determina uma postura ética não é caracterização do cargo que 

atua, mas sem me iludir no sentido de que é fato que os comissionados têm 

“funções” que os efetivos não precisam desempenhar. Talvez por isso, ações ilícitas 

sejam mais executadas por estes. (10) 

 O entrevistado 6: Há pessoas corretas e há aqueles que já estão num 

esquema falido, que não fica explícito, não está evidente, mas que precisa mudar, e está 

mudando, mas de forma muito lenta . 

 Em síntese, a racionalidade da administração pública implica diretamente nas ações e 

condutas morais dos indivíduos. Os relatos descritos são suficientes para a visualização da 

moralidade presente no contexto de trabalho da administração pública e para indicar que essa 

os afeta enquanto gestores e ocupantes de cargos em comissão. Há neles um misto de 

constatação, lamento, impotência e constrangimento.  

 É confirmado pelos depoimentos que a conduta do indivíduo é produto do 

funcionamento social e se assemelha a ele, e a racionalidade da instituição igualmente se 

assemelha e é produto desse funcionamento. O poder e o prestígio são utilizados por alguns 

para submeterem os subordinados; a moral da racionalidade sobrepõe-se a moral das relações; 

há falta de sentido no trabalho e nas tarefas, cujo resultado não está vinculado à necessidade 

da população; procedimentos burocráticos que são mantidos para sustentar a própria 

―máquina‖ e desvios morais são facilitados por um contexto permissivo e de pouco controle.  

 Tristemente percebe-se que se cumpre o esperado e que os valores estão invertidos, 

quem está fora do esquema é que parece equivocado. A discussão dos dados trazidos pelos 

entrevistados confirma o que apontado anteriormente conforme Adorno (1951/1993). As 

exigências da sociedade administrada, que leva os indivíduos à busca insana para satisfazer 

seus mesquinhos interesses, não cometem nenhum delito, apenas fazem o que tem de ser 

feito, mantendo tudo, e a si mesmos, na forma que esta sociedade precisa. Do mesmo modo os 

comportamentos e condutas presentes na administração pública que rompem com a 

moralidade parecem comuns e difíceis de serem alteradas, pois há uma estruturação e uma 

racionalidade que sustenta tudo para permanecer como está. 

Há presente uma ordem social ou de grupos particulares fundada na racionalidade na 

administração pública em que as relações são mediadas por forças dominantes que tornam 
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uma parcela dos indivíduos pouco ou nada autônomos; as decisões e escolhas são em grande 

parte controladas. As funções, desempenhos e aspirações possíveis, são aqueles que o 

contexto da administração pública — como um ambiente administrado e com a sua própria 

racionalidade — pode atender. Há por parte dos agentes públicos resistência e movimento no 

sentido contrário ao aqui colocado, mas, até então, esse não consegue se sobressair à força 

integradora da sociedade administrada.  

 

 

5.4.2- A moralidade do indivíduo 

 

―O indivíduo só se emancipa quando se liberta do imediatismo 

de relações que de maneira alguma são naturais, mas 

constituem meramente resíduos de um desenvolvimento 

histórico já superado, de um morto que nem ao menos sabe de 

si mesmo que está morto.‖ (ADORNO, 1970/2006, p.67) 

 

 Este item da pesquisa tem como objetivo investigar aspectos da moralidade do 

indivíduo manifesta em sua conduta no contexto de trabalho na administração pública. 

 Aspectos investigados: conforme já descrito no Quadro II, os aspectos investigados na 

moralidade do indivíduo estão organizados em três grupos, sendo:  

1. relação com o outro; 

2. análise e conduta; 

3. valores e consciência. 

  

 Os gestores entrevistados por meio de suas respostas colaboraram com elementos 

para viabilizar discutir aspectos da moralidade presentes neles e dessa forma possibilitar 

analogias com a ética das pessoas que atuam na administração pública. 

   Os primeiros componentes da moralidade a serem discutidos são os relacionados ao 

tópico de pesquisa relação com o outro, sendo: identificação com o sofrimento 

alheio/comoção/ compaixão; senso de justiça e solidariedade.  

    Os sujeitos não apresentam a mesma postura e conduta, mas apontam que essas, no 

contexto do trabalho, necessitam de discussão e demonstram ter nelas os reflexos da formação 

social debatida no primeiro capítulo desta pesquisa. 

 O entrevistado 1 aponta que no trabalho público há uma ‖des-sensibilização‖, 

presente também em outros espaços do cotidiano e em outros trabalhos fora desse contexto. 

Esse gestor pesquisado descreve que, em sua opinião, há uma exigência da perda da 
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sensibilidade aos indivíduos, há uma cobrança para não expressar compaixão no trabalho. Sua 

fala: 

a alienação à dor do outro também é  um emblema da contemporaneidade, somos 

imunes ao menino de rua que cheira cola mas choramos com as vítimas do Haiti. A 

dor está para além do meu jardim. Somos cobrados a sorrir na recepção, não pode 

demonstrar dor, não pode demonstrar pena. Vemos isso o tempo todo, como por 

exemplo, nas recepcionistas de companhias aéreas, que de tem estar sorrindo o 

tempo todo. Esse modo está chegando no serviço público, esse modo de atender, que 

acaba por não permitir  expor compaixão. 

 

 O entrevistado 10 afirma essa exigência e aponta que concorda que ela seja firmada, 

pois para ele a compaixão pode afetar a assertividade técnica do trabalho, podendo torná-lo 

assistencialista. Ele afirma: ―Há muito mais desconhecimento sobre o trabalho do que uma 

falta de solidariedade. Inclusive, muitas vezes o excesso de compaixão e solidariedade 

atrapalha o andamento dos casos de forma profissional e técnica, descambando-a para o 

assistencialismo”. 

 O primeiro considera haver a compaixão e a solidariedade e essas serem banidas, 

determinado pelo certo ―modo‖ de funcionar da sociedade e da maneira como a relação de 

trabalho e com o trabalho é organizada; o segundo concorda com a ‗necessária‘ exigência  

dessa ‗adaptação‘ do indivíduo ao processo de trabalho,  em prejuízo da solidariedade,  para 

‗ser técnico e profissional‘ competente. Os apontamentos de ambos, mesmo com opiniões 

diferentes sobre compaixão e solidariedade, ilustram as discussões aqui realizadas sobre a 

constituição do indivíduo como sendo mediada e reflexo das exigências técnicas do processo 

de produção.  A não solidariedade e a falta de comoção com o sofrimento do outro, enfim, a 

incapacidade de identificação com que o outro sente, demonstra a ‖deformação‖ do indivíduo 

produto da sociedade desumana. Conforme descreve Adorno (1951/1993), o indivíduo não 

está mecanizado, mas ele é gerado pela sociedade como semelhante a ela. As qualidades dos 

indivíduos são utilizadas para os processos de trabalho, e as características exigidas por ele 

são assimiladas e sedimentadas como sendo próprias. 

 A maior parte dos entrevistados vê conformidade entre a frieza dos indivíduos no 

trabalho e nas outras instâncias em que estão inseridos na sociedade. No trabalho, esse 

‖esfriamento‖ é justificado como sendo necessidade profissional. O homem não está presente 

e sim o técnico.  

 Outro pesquisado (4) concorda que o que acontece nas repartições públicas também 

ocorre na sociedade, porém, para ele esses comportamentos relativos à perda da solidariedade 

ou da comoção com a dor do outro pode se acentuar nas características que circunscrevem o 

serviço público, como a falta de incentivo e de perspectiva profissional. Ele diz: ―de um modo 
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geral isso está ocorrendo na sociedade, mas pode se acentuar se a pessoa não vê perspectiva 

pela frente, tanto no trabalho como em outros locais”. 

 Mais um entrevistado (7) aponta relação entre o comportamento no trabalho e na 

sociedade, também pontua que sendo este presenciado por ele e ocorrendo na administração 

pública, acentua sua gravidade. Ele lamenta:  

Depende da ética de cada um, Vejo isso acontecendo na sociedade como um todo, 

mas é claro que me choca mais onde trabalho. As pessoas estão muito mais 

preocupadas com elas mesmas. Quem tem uma formação mais sólida, acredito que 

seja menos influenciado a se tornar frio com o sofrimento dos outros. Tem gente que 

realmente nem percebe o outro.  

 

 O sujeito 2 concorda que as pessoas  não são solidárias no trabalho, nem com os 

colegas nem com a população. Ele afirma: Acho que não tem mesmo (solidariedade). As 

pessoas dizem: „eles que se virem‟. Por que vou fazer mais se posso fazer menos?” 

 Concordando que as relações humanas no trabalho estão ‗desumanizadas‘ o sujeito 5 

relata que há no departamento em que trabalha uma tentativa de combater essa tendência dos 

funcionários em maltratar, de não se solidarizar com as pessoas que buscam os serviços que 

prestam. Ele descreve: ―Aqui existe uma quantidade de treinamentos que fazemos com a 

intenção de despertar a humanidade. Ex: todo mês é escolhido um filme com uma qualidade 

reconhecida que trate de temas que possam despertar as pessoas para as relações humanas, 

pessoais, políticas‖. 

 Ainda sobre os temas solidariedade, justiça e comoção com a dor do outro, um 

entrevistado (6) elucida aspectos da configuração da consciência. Ele relata: ―os gestores não 

são justos às vezes, porém são solidários e preocupados com o sofrimento alheio e não 

perdem estas qualidades com o tempo. Elas aumentam‖. Há na fala desse sujeito a 

constatação de que existem exigências ao papel profissional desempenhado pelos indivíduos 

que parecem ser distintas de suas próprias intenções. Essa sensação de aparente distinção 

entre ambas parece acentuada para quem ocupa cargos de gestão e comando de equipes, nos 

quais é esperada a aplicação de medidas e procedimentos que possam ser interpretados como 

injustos. Há tarefas, medidas e atitudes que são exigidas do papel social e profissional e o 

discernimento entre essas cobranças e as intenções internas são quase indistinguíveis, devido 

a integração de ambas. E assim a consciência se mostra modelada segundo as necessidades da 

sociedade e da instituição. O pensamento que se converteu em aplicação e disciplina.  

 A justiça, a solidariedade e a comoção com a dor do outro são atributos da 

moralidade do indivíduo difíceis de serem vividas nas relações profissionais que são 

intermediadas.  
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 O indivíduo que reconhece em si o aumento da solidariedade e da identificação com 

a dor do outro, no entanto, se vê com maior capacidade de ser injusto. Deveria viver uma  

contradição entre as exigências externas e a sua consciência, mas as defesas atuam para 

minimizá-la ou bloqueá-la e ele, dessa forma,  não consegue escapar ao pragmatismo, 

exercendo de forma competente suas funções e atributos, e à obediência, seguindo ordens, 

cumprindo o ―dever‖.   

 Dirigindo-se à outra questão da pesquisa, ainda sobre os mesmos aspectos discutidos 

até então, os entrevistados responderam à pergunta quanto à possibilidade das pessoas 

assumirem um cargo na administração pública visando o bem coletivo, a justiça e a igualdade. 

Diversos sujeitos apontaram que a minoria das pessoas o assume com esse intuito; e para 

alguns essa intenção se esvazia ou perde forças com o passar do tempo no exercício do cargo. 

  

 O entrevistado 2 pontua que há uma desilusão nas pessoas que se propõem a esse 

intento: ―Pode ser que alguns sim, mas se desiludem. Perde o brilho. Em busca daquele 

sonho, a pessoa fica cansada”. Ou como diz o entrevistado 9 o indivíduo ‗esquece‘ esse 

compromisso com o tempo.  

 Para o 4: 

Todos procuram alguma vantagem, ou é financeira direta, ou de poder. Mesmo 

aqueles que querem garantir políticas públicas e o bem da comunidade têm 

interesse que seus projetos se propaguem. Acho que as pessoas têm essas 

necessidades de serem reconhecidas, de serem prestigiadas, não vejo mal nisso. Até 

para desenvolver projetos bem sucedidos em outros locais. 

 

 Para outro pesquisado (3) “há pessoas que agem assim”, “mas é a minoria‖. Dois 

dos entrevistados se incluíram na resposta, apontando que são exceções: ―Com certeza 

existem pessoas que fazem isso, eu sou um exemplo.‖ (5) e ―Eu sou uma resistência viva, há 

alguns poucos que pensam na coletividade, na justiça, na igualdade. Mas são as exceções.‖ 

(7) 

 O entrevistado 1 demonstra incômodo com a questão e discorda do teor da mesma, 

descreve que percebe que há gestores que tomam para si os objetivos destacados pela questão 

e são eles que mantêm firmes os propósitos da administração pública na condução do destino 

da coletividade. A seguir suas palavras:  

Nós brasileiros estaríamos em péssima situação se os administradores públicos em 

sua totalidade não se importassem com o destino da coletividade. Mais grave ainda 

seria a quantidade enorme de pessoas (administradores) dando tiro no pé, na sua 

família, na sua cidade, na sua vida civil. Seria como cometer um assassinato em 

massa. 
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  Constata-se que, para alguns, resistir tem sido a saída possível nas circunstâncias que 

compõe a racionalidade do trabalho na administração pública. Os gestores pesquisados 

demonstram que há uma forte tendência para esvair os princípios humanos do trabalho e das 

relações estabelecidas. Eles apontam que é necessário ao indivíduo um esforço para garantir a 

manutenção desses propósitos. Aqueles que têm maior clareza das forças e interesses que 

compõem a realidade em que estão inseridos; se identificam com o trabalho que é necessário 

ser realizado, e atributos morais fortalecidos, essa intenção é mais intensamente levada a 

diante buscando considerar preceitos éticos.  

  Enfim, a frieza da realidade cultiva a brutalidade dos indivíduos, abdicando da justiça, 

da solidariedade e assim da identificação com a dor do outro. É preciso um esforço de 

resistência para não se sucumbir a essa frieza. Nos processos produtivos cuja racionalidade 

fortalece a indiferença e a perda da autonomia é necessária constante vigilância para não 

ocorrer a conformação e a adaptação a essa realidade, tendo-a como verdadeira e única 

possível.  

  Observa-se pelas entrevistas que a frieza do sistema afeta a solidariedade; a justiça e a 

identificação com a dor do outro. Nota-se que alguns entrevistados buscam iniciativas para 

combater a frieza no trabalho. Há indícios de que a maneira com o que o trabalho é 

organizado e a exigência quanto ao desempenho de um papel profissional técnico acentue a 

frieza e a dificuldade em externar a compaixão, estas se estendem para a sociedade. Enfim, 

fica inviabilizado compensar a frieza das coisas com o próprio calor, conforme orienta 

Benjamim (1987/2000), se não houver mais calor no indivíduo. 

 Outros componentes investigados sobre a moralidade do indivíduo estão dispostos no 

tópico análise e conduta do indivíduo, sendo: senso crítico e estranhamento; capacidade de 

julgamento; violência e violação.  

Conforme apontado nos capítulos introdutórios deste trabalho, Adorno em Mínima 

Moralia destaca a importância do indivíduo em relação ao todo para não permitir aniquilar o 

particular na construção do todo. Em diversos aforismos, nessa obra, Adorno aponta que a 

totalidade não capturou a todos na mesma intensidade, e enfatiza que há no indivíduo a 

necessária ―força de libertação.‖ A moral a ser pretendida necessariamente tem que considerar 

o individual. Nas suposições desta pesquisa consta a intenção de identificar esses indivíduos 

comprometidos com a moralidade e com a vida, e de contribuir para a construção da ética que 

considere os interesses coletivos. Para isso, vê como fundamental no indivíduo os aspectos 

investigados nesse momento: senso crítico e estranhamento às aberrações presentes nesta 

sociedade; capacidade de julgamento para fortalecer a resistência à violência e à violação. 
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 Os entrevistados trouxeram muitos apontamentos, diversos demonstrando 

estranhamento a alguns fatos corriqueiros e tidos como comuns no ambiente do serviço 

público, outros apontando situações em que descrevem e elucidam o prejuízo moral na 

conduta dos indivíduos no trabalho e na sociedade.  

 O entrevistado 1 pondera e questiona a crítica que é feita aos servidores e gestores 

públicos apontando o quanto essas críticas tiram do foco outros responsáveis pelo mau uso da 

―máquina‖ pública e pela conduta antiética que reverbera na sociedade. O entrevistado 

demonstra capacidade crítica e de análise, nem se colocando como passivo nem como 

onipotente, mas demonstrando implicar-se com a moralidade e com realidade de seu 

cotidiano. Suas palavras: 

Como conseguiríamos (no caso da saúde) ter sucesso nas campanhas de vacinação, 

controlar doenças transmissíveis, epidemias, sem o envolvimento dos trabalhadores 

da saúde? E a educação? Quem segura as escolas públicas? Os professores sofrem 

ameaças e agressões de pais e alunos e as instâncias públicas responsáveis não têm 

demonstrado seriedade neste enfrentamento. A configuração familiar mudou, o 

instrumental teórico e o instrumental de técnicas e estratégias de convivência 

necessários ao professor mudam na velocidade do desenvolvimento tecnológico. O 

professor, como demonstram vários estudos, fica só nesta roda viva – duela com a 

família, com a escola,  com os gestores máximos da Educação, e a guerra dentro e 

fora dos muros das escolas permanece. A crítica tem fundamento, neste caso, não 

àqueles que estão entrincheirados nas escolas, mas para aqueles que se aproveitam 

desta situação e nada fazem. A situação da Educação é crítica – quem segura as 

escolas públicas são os servidores públicos que estão dentro das escolas – perdidos 

e tentando entender e dar um rumo à guerra que ninguém quer ver.[...] 

 

 Conforme pontuado acima, há indivíduos que não respondem da forma como a 

totalidade espera. Constatou-se nesta pesquisa que, apesar das condições objetivas adversas 

que favorecem comportamentos ditos antiéticos, há indivíduos que mantêm a capacidade para 

a autorreflexão; dessa forma, têm maior facilidade em perceber os elementos que compõem a 

realidade social, e especificamente aqui, capacidade de verificar fatos que ocorrem na 

administração pública e na sociedade e, assim, dar sentido à realidade de trabalho que 

vivenciam.  

 A autorreflexão e o esforço crítico são possibilidades reais na busca da liberdade, de 

acordo com Adorno (1969/2006), e estão presentes em alguns dos indivíduos entrevistados. 

Esse fato leva a supor que outra parte ainda se faz refém do funcionamento que trata os 

indivíduos como mercadoria. Retomando o tratado no Capitulo I deste trabalho, essa 

sociedade inviabiliza aos indivíduos serem autônomos, em geral não há consciência, e na 

alienação torna-se inviável a reflexão, o senso crítico e a prática ética.  

 Parte dos sujeitos entrevistados listou exemplos e situações que apontam para 

semiformação e assim para o rompimento com a ética, por meio da violência e da violação.  
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 O entrevistado 3 aponta comportamentos antiéticos presentes no local de trabalho, 

ele descreve: ―Teve gente (funcionário)que já esteve aqui e disse que veio por ser 

apadrinhado político e que não veio trabalhar e não fazer e não fez. Mais tarde quando esse 

padrinho perdeu força ele foi mandado embora. Mas há pessoas que vieram com essa frase e 

estão aí até hoje‖. 

 Em outra questão o mesmo complementa:  

Houve coisas isoladas. [...] O cara contratava o irmão dele para arrumar os 

bebedouros, ele maquiava a licitação, ele fazia três cartas convites, e fazia com que 

o irmão ganhasse, com um valor caro. Nós pegamos o caso sem querer, fazendo 

cotação do serviço, daí vimos que estava super faturado, fomos verificar e 

descobrimos. 

 

 Outro entrevistado (2) inicialmente discorda e, em seguida, afirma que há 

comportamento inadequado entre os servidores públicos, ele diz:  

 
Não sabem a realidade. Criam estereótipos de que não trabalhamos. Você pode ver 

colegas enrolando. Mas tem que trazer resultados. Não sei se vem dessa época do 

marajá. [...] Quanto à qualidade, tem fundamento.  Há falta de educação entre os 

funcionários, falta profissionalismo, tem dificuldade em separar o particular do 

profissional. Há em alguns, má vontade. 

 

  O entrevistado 3 traz outros exemplos:  

Em termos de funcionários há aqueles que agem buscando vantagem, teve um que 

saiu no horário de trabalho para ir ao dentista, e ainda assim pegou e  embolsou o 

estacionamento do dentista e na época ganhava 6 mil reais, diferente daquele que 

rouba uma comida no supermercado para comer.  

 

  Ele acrescenta: 

Mesmo aqueles que estacionavam sem pagar, sendo funcionário, cometem uma 

grande injustiça. Nós funcionários se nos apoderamos da vaga lesamos o cidadão, 

lesamos o Estado. Quem faz isso são pessoas com salários razoáveis. São atitudes 

que não se vê vantagem. É subjetivo. Tinha um funcionário que roubava até o 

papelão para reciclagem e vendia, e não precisava disso. Então, é uma questão de 

educação e de falta de respeito ao próximo. [...] Rouba marmita um do outro no 

trabalho, roubo de muda de plantas, cidadão ou funcionário, roubo de papel de 

banheiro, mistura o que é público e o que é privado. Teve até roubo de parafuso. 

 

 

 Esses fatos e outros comportamentos já descritos, manifestados por parte dos 

indivíduos que compõem a realidade de trabalho na administração pública, confirmam a 

deterioração da moralidade no trabalho evidenciada nessa parcela de sujeitos, e que toma 

proporções gigantescas por serem enfatizados e generalizados nas mídias e assim no senso 

comum. Esse prejuízo da moral demonstra a fragilidade na formação dos indivíduos com 

consequências avassaladoras para a consciência. Favorece os desvios, a violação, a 

transgressão do bem coletivo e a busca pelos interesses privados, revelando-se tanto no 

cotidiano coletivo como nos ambientes de trabalho. No serviço público, por ter uma cultura 
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organizacional permissiva, com débeis controles, enfim, por ter como características a 

racionalidade apontada anteriormente, isso se agrava.  

  Novamente é percebido nos depoimentos dos entrevistados que a subjetividade 

volatizada e o ―eu‖ capturado reduzido à inumanidade e que abre mão dos valores que protege 

a convivência para viver nos valores da concorrência — descrito por Horkheimer e Adorno 

(1947/1985) —,  é mais intenso em alguns indivíduos e menos em outros.  

É necessário tornar os servidores conscientes dos mecanismos que provocam neles a 

alienação, fortalecendo sua autoconsciência e seu ―eu‖. Esse movimento poderia possibilitar 

conscientização para aqueles que estiverem abertos a esse processo, sem traços de 

personalidades autoritárias ou impulsos narcísicos — conforme apontado no Capitulo I — e 

que consigam ver no trabalho alguma realização.  

  Além dos comportamentos explícitos que rompem com a ética como os descritos 

anteriormente, a maioria dos gestores pesquisados relata a dificuldade em discernir se 

algumas das exigências relativas ao cargo que exerce podem comprometer a moralidade.  

Quanto à pergunta que questiona se é melhor o gestor não desenvolver nenhum projeto de 

trabalho, ou servir-se de procedimentos ―criticáveis‖ para executar mais do que se propunha, 

os pesquisados não apresentaram consenso.   

  Dois deles apontaram preferir não realizar nada a ter que supor se submeter a 

procedimentos questionáveis. Outros apontaram a dificuldade dessa situação, e que 

realizariam alguns procedimentos criticáveis, desde que contribuíssem com a população 

usuária dos serviços, ou simplesmente por cumprir com a exigência do cargo que seria o de 

concretizar ou realizar algo relacionado ao que motivou sua nomeação. 

  Um dos entrevistados (4) pontua: ―Se os projetos vão ao encontro dos anseios sociais 

e do bem da maioria, é necessário aprender a conciliar interesses. É necessário concretizar 

os projetos”. 

  Outro (5) descreve: ―Tem algumas coisas que amarram o serviço público e que são 

necessárias alternativas para conseguir lidar com a realidade. Mas não fazer coisas ilícitas. 

É claro que é necessário se administrar e por vezes é preciso fazer alguma coisa fora do 

„esquema‟”.  

  Outro (7) pontua: ―Se for melhor para a população, e não para si mesmo, é melhor 

fazer „vistas grossas‟ para algumas coisas, se não a população é duplamente punida”.  

  O entrevistado 9 acentua a dificuldade da questão: ―Difícil essa pergunta,  claro que o 

ideal é não se utilizar de procedimentos criticáveis,  mas também o gestor não desenvolver 
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nada? Passar sua gestão toda esperando o tempo passar? Acho que dependendo do que se 

vai fazer „vistas grossas‟ é até aceitável.”  

  Por fim o pesquisado 10 descreve que não possui governabilidade sobre todas as 

esferas de poder no departamento que atua, e por vezes seus superiores podem tomar medidas 

que ele não tem controle. Ele pontua: 

É realmente uma pergunta difícil de ser respondida. Falando somente por mim, 

busco desenvolver projetos de forma idônea e com a melhor qualidade que puder. 

Ainda assim sei que isso me frustra constantemente e, como não depende apenas de 

mim, em alguns momentos as tais “vistas grossas” e os procedimentos criticáveis 

podem ser efetuados por outros, e mesmo que eu não tenha nenhuma interferência 

nisso, acabo sendo parte dessa situação, mesmo que indiretamente. 

   

  Para discutir os apontamentos dos entrevistados relativos a não observância de alguns 

procedimentos ditos criticáveis no exercício do cargo que exercem é necessário abranger 

diversos pontos trazidos nas discussões anteriores. Para abordar um dos pontos, será retomada 

a distinção entre os conceitos de legalidade e moralidade, enfim, entre direito e justiça.  

 Considerando o descrito no Capitulo I deste trabalho é difícil o discernimento do que 

seja ético e do que seja ideologia, em função de ter na sociedade a tendência de classificar o 

que seja ético correspondendo à legalidade, ao direto. Essa tendência tem que ser criticada, 

apesar de que, conforme já pontuado, a discussão sobre ética não se restringe a essa 

tendência. Estando as leis de acordo com o pensamento prevalecente — que geralmente se 

sustenta na representação de interesses econômicos —, essas passam a ser medidas 

normatizadoras, mas nem sempre justas ou justificáveis moralmente, sendo produtos das 

condições gerais da realidade. A similaridade entre ética e legalidade, direito e justiça, pode 

fortalecer a desigualdade e a injustiça e diminuir a responsabilidade dos sujeitos por seus 

próprios comportamentos.  

  Os entrevistados demonstraram que muitos procedimentos de trabalho visam 

normatizar e aplicar as mesmas condições a todos, tanto aos funcionários em suas funções e 

tarefas, como, mais especificamente, para a população que utiliza os serviços públicos. Essas 

operações visam garantir um mínimo de padronização na apresentação dos serviços, nos 

prazos e nas garantias de alguns direitos dos usuários. Por outro lado, há procedimentos que 

são desvinculados da real necessidade dos cidadãos, eles são estabelecidos para controlar os 

controles; nas incessantes exigências formais de assinaturas; em vistos revistos, que acabam 

indo no sentido contrário do que o proferido. A moral perseguida é a do cumprimento dos 

procedimentos e normas, o sacrilégio é contrariar as convenções e padrões, que muitas vezes 

são injustos e estão desvinculados da consciência moral. A cobrança interna não é mobilizada, 



 

 

 

121 

 

a consciência se isenta devido à impotência para as decisões autônomas. ―São normas, estou 

cumprindo os procedimentos‖. 

  Sobre a capacidade do sujeito tomar decisões de forma autônoma, Adorno (1951/1993, 

p. 158) descreve: 

o sujeito atinge os mínimos detalhes do certo e do errado e neles consegue dar 

provas de sua capacidade de agir correta ou incorretamente; mas sua indiferença a 

respeito da culpa moral é marcada pela consciência de que a impotência para tomar 

decisões próprias cresce com a dimensão do seu objeto.  

 

  O que os pesquisados trazem é a dúvida sobre quais procedimentos na administração 

devem ser questionados, quais colocam em questão a moralidade. Demonstram também, 

entretanto, que é inviável atuar profissionalmente sem considerar tais procedimentos 

normatizados estipulados externamente, no entanto, muitos destes procedimentos vão ao 

sentido contrário dos interesses coletivos.   

Nas ponderações apresentadas pelos entrevistados há argumentos distintos. Por um 

lado eles contestam determinados procedimentos e normas que prevalecem em prejuízo dos 

indivíduos e em favor da ―máquina‖ pública, mas ponderam que muitos deles são importantes 

para coibir a imoralidade, porém, diversos são apropriados com intenções escusas em 

favorecimento pessoal. Esses aspectos justificam a dificuldade dos entrevistados em 

responder à questão, acrescido ao fato de que são cobrados externa e internamente para 

realizações profissionais e para apresentarem resultados no trabalho. Certamente é um desafio 

quase intransponível: conciliar todas essas exigências sem romper com a moralidade que 

considere o indivíduo e o coletivo.  

Dando prosseguimento à discussão do tópico análise e conduta do indivíduo, serão 

analisadas a seguir algumas respostas às questões que foram aplicadas na entrevista buscando 

visualizar a quem os entrevistados atribuem a responsabilidade para a conduta moral no 

trabalho na administração pública. Nessas questões eram apresentadas como alternativas: o 

próprio indivíduo; a estrutura e o funcionamento da ―máquina‖ pública; a própria sociedade. 

 Houve um misto de indicações nas respostas. Alguns pontuaram que todos os fatores 

são os responsáveis por essa configuração de conduta, mas a grande parte destacou um ou 

outro fator como maior responsável pela moralidade presente nesse contexto. 

Os apontamentos dos entrevistados levam a afirmar que os comportamentos presentes 

nas instituições reverberam a conduta na sociedade. Algumas de suas falas a seguir: ―No geral 

existem pessoas que são extremamente individualistas, não só no serviço público, mas aqui é 

pior por se tratar de interesse coletivo, prejudica a muitos, toda a coletividade.” (3) 

Em outra questão o mesmo entrevistado responde: 
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 Existe na sociedade o grande comportamento de obter vantagem, querem passar na 

frente. Mulheres que querem mentir que estão grávidas. Pegam criança emprestada. 

As pessoas pedem crianças para pegar senha para atendimento. Há a vontade de 

levar vantagem. A vantagem muitas vezes não tem uma substância concreta, mas é 

relativa para cada um. Há pessoas que agem com grande desonestidade, e não 

precisam.   

 

  Apesar de pontuarem a correspondência entre o comportamento no trabalho e na 

sociedade, todos os pesquisados apontaram que para eles a não realização dos projetos que a 

comunidade anseia por parte do serviço público e os possíveis desvios de conduta são de 

responsabilidade dos próprios indivíduos (seus interesses e valores) ou do funcionamento da 

administração pública (sua estrutura e dinâmica). Nenhum deles pontuou que essa 

responsabilidade é da sociedade. Entretanto, quando questionados em que instância deveriam 

ser realizadas ―reformas‖ ou mudanças para refletir em alterações da moralidade presente 

nessa conjuntura, a maior parte deles aponta que seria necessária uma mudança na sociedade 

para repercutir no funcionamento da administração pública e nos interesses e valores dos 

indivíduos. 

  Comenta o entrevistado 3: ― Se as pessoas tivessem mais acesso, o padrão de vida 

fosse melhor, tende a não aceitar mais essas vantagens. Se ela passar a obter de forma 

correta o que deseja e precisa, talvez fosse diferente.” 

  O entrevistado 4 pondera: “A sociedade precisa amadurecer e cobrar a qualidade do 

serviço público e isso pode pressionar e gerar mudanças na postura e na estrutura [...] esse 

amadurecimento da população, enfim da sociedade,  de forma crítica, é que pode impulsionar 

a mudança da estrutura da “máquina”.” 

  A resposta do entrevistado 5: ― A sociedade vai influenciando, porque a prática no dia 

a dia vai mudando e vai acontecendo também na mentalidade das pessoas.” 

  ―A sociedade precisa mudar para mudar as pessoas”,  responde o entrevistado 9. 

  Pondera o entrevistado 10: ―O controle social ainda é muito incipiente e isso permite 

que o serviço público se acomode em sua desorganização”.  

  Conforme já descrito, a força integradora da sociedade administrada pode ser 

observada nos comportamentos, condutas e atitudes dos indivíduos, demonstrando a 

constituição deles promovida por ela.  E, de acordo com Horkheimer e Adorno (1969/1985, 

p.189), ―a racionalidade econômica, esse princípio tão enaltecido do menor meio, continua 

incessantemente a remodelar as últimas unidades da economia: tanto a empresa quanto os 

homens.‖  
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 Em síntese, nos aspectos relativos ao tópico análise e conduta do indivíduo discutidos 

neste agrupamento da pesquisa pôde-se observar que as condições objetivas no contexto do 

trabalho acentuam as falhas na formação da consciência, repercutem na capacidade de análise 

e assim nas condutas adotadas. Apesar dessas condições, há sujeito com capacidade para 

autorreflexão, especialmente quando este é capaz de visualizar significado no seu trabalho. 

Alguns entrevistados apresentaram críticas e demonstraram estranhamento à realidade 

discutida, mesmo estando como servidores públicos e compondo esta realidade há vários 

anos. Entretanto, uma parcela dos entrevistados pontua como sendo comuns os fatos na 

administração pública que rompem com a moralidade e aparentam visualizar esses aspectos 

como parte de uma realidade imutável e que determina o restante, inclusive a própria postura 

no trabalho. Os indivíduos com menor senso crítico à violação, avaliando-a como comum e 

esperada, parecem ter menor capacidade de análise e julgamento da realidade bem como de 

estranharem os atos cotidianos. Como descrito nos primeiros capítulos desta tese, a falta de 

consciência inviabiliza a postura ética, tornando os indivíduos incapazes de discernirem para 

fazerem escolhas que repercutam  em si mesmos, nos outros indivíduos e no coletivo.  

  A possibilidade real da ética estaria condicionada à mudança das condições objetivas 

do funcionamento social. Devido a impossibilidade desse intento reafirma-se a necessária 

promoção da autorreflexão do indivíduo. 

  O outro agrupamento de pontos investigados a serem discutidos a seguir na 

moralidade do indivíduo compõe o tópico valores e consciência, com os seguintes aspectos: 

forças dos interesses privados; responsabilidade e comprometimento; consciência e alienação; 

valores e princípios.  

  A maior parte dos indivíduos discordou quando questionados se os gestores mudam de 

postura em relação à administração pública após assumirem e passarem a exercer seus cargos. 

Essa questão buscava avaliar se o indivíduo passaria por um processo de adaptação e adotaria 

comportamentos ou justificativas que anteriormente pudesse criticar. Apenas um sujeito (10) 

apontou que, de certa forma, pode ocorrer essa mudança de postura, pois, diz ele: ―quando 

ocupamos o cargo o qual criticávamos, vemos as dificuldades que ele impõe e isso nos faz 

mudar ligeiramente a forma de lidar com tais questões‖. 

  No entanto, foram investigados, por meio de duas outras perguntas, se os princípios e 

valores dos gestores são colocados em risco no serviço público e se o caráter deles pode ser 

afetado quando percebe o poder que passa a exercer com o cargo.  

  Quanto aos princípios serem afetados, grande parte dos sujeitos confirmou que sim. 

Apontou que isso ocorre com frequência e faz parte do cotidiano nas relações de trabalho.  
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Diariamente: na mídia, no cotidiano do trabalho, com seus pares e seus 

subordinados. Isto pode se dar de forma clara ou velada. Que dirigente público é 

indiferente às denúncias diárias da mídia, aos olhares e as inúmeras frases que 

fazem afirmações sobre seu caráter, sua governabilidade, sua legitimidade?  Quem 

é indiferente está apto a ir para a mídia. (1) 

 

 Respondeu o 3: ―Podem ser colocados em xeque.  Com os agentes externos isso 

acontece com frequência.” 

  Afirma o 4: “Sem dúvida, o tempo todo. Precisa de muita convicção para passar 

imune.‖ 

  Complementa o entrevistado 5: “Alguns sim, outros não. Existe um gestor que não faz 

tanta questão de mantermos o atendimento por ordem de chegada, mas ele é sempre 

questionado por nós”.  

  Pondera o entrevistado 6: “Sim. Os princípios são sempre colocados em xeque, em 

diversas situações, cabe ao gestor não transgredi-los.‖   

  O entrevistado 9 aponta a relação entre os gestores e os políticos:   

Sim, porque a maioria das pessoas está descrente dos políticos e dos funcionários 

públicos, então acham que sempre essas pessoas levam algum tipo de vantagem, 

que ganham propinas etc.  Você não pode nem trocar de carro que já olham tipo: 

"olha lá, tá desviando bem, hein?!”.    Nesse caso, vale só a sua consciência 

tranquila, de que você  segue seus princípios.  

   

  Generaliza o entrevistado 2: “O tempo todo.”  

  Dois sujeitos discordam: (10) ―Não. Ele já vem com uma formação e ele pode 

escolher.” e (8) ―Não são. É uma questão tanto pública quanto privada. Há no serviço 

público mecanismos que dão publicidade aos atos de seus gestores de todas as fontes.”  

  Quanto ao caráter do gestor, da mesma forma que apontaram perceber que os seus 

princípios são colocados em questão, eles apontaram que o caráter dos indivíduos gestores 

também apresenta vulnerabilidade.  

  ―Algumas pessoas são ´levadas` pelas vantagens oferecidas e acabam perdendo a 

noção de ética e respeito ao bem público”, aponta o entrevistado 10. 

  ―O poder influencia, ele coloca em xeque a base, a estrutura pessoal. Ele se estiver 

falho, vai ser afetado sim, fica soberbo‖, conclui o entrevistado 7. 

  O entrevistado 5, a princípio, aponta como sendo um fator comum à sociedade, por 

fim atesta que o caráter está sujeito à vulnerabilidade na administração pública: ―Isso imagino 

que ocorra em qualquer lugar no mundo, pensando no ser humano, sim seu caráter pode ser 

afetado.[...] mas como a única certeza que temos é que tudo muda,  a pessoa depois que entra 

(no serviço público) , os seus valores, talvez,  que não foram tão mexidos, acabam mudando, 

pode mudar.  
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  O entrevistado 4 pondera, mas concorda que há vulnerabilidade: ―Nem todo mundo, 

mas muitos sim.‖ 

  O entrevistado 3 expõe sua opinião, relatando que o modo de funcionamento da 

administração pública facilita condutas imorais e por vezes incentiva àqueles que têm 

tendência a esse tipo de condutas, ele descreve:  

Podem. Tem a ocasião que faz o ladrão.  Como o exemplo de estacionar sem pagar, 

como falei, é ridículo, mas as pessoas agem dessa forma. Lembra o caso que falei 

do cara que punha o irmão e desviava o dinheiro? Ele chegou a reformar toda a 

casa dele, ficou evidente que ele não tinha condições de fazer com o salário que ele 

tinha. O que foi feito? Ele foi demitido, mas os procedimentos são tão lentos e 

burocráticos, que no fim das contas ele ainda entrou com processo contra a 

instituição, reivindicando uns pagamentos, e por incrível que pareça o Estado ainda 

teve que pagar a ele. No fim, fizeram um acordo, pois se entrasse com processo e 

deixasse isso aparecer daria o que falar, teriam os recursos, os debates para 

comprovação, o desgaste, a burocracia é tão grande e demorada, que no fim 

estimula que isso aconteça.  

 

  O entrevistado 2 relaciona essa vulnerabilidade ao poder que o cargo desempenhado 

oferece: ―Com certeza sim, tem pessoas que se deslumbram com o poder. Com certeza acaba 

sendo beneficiado. E  a gente fica só assistindo.”  

Somos, dirigentes ou não, afetados o tempo todo por aquilo que nos rodeia. Creio 

que este embate acontece mais fortemente para aqueles que: a)  nunca imaginaram 

que é possível ter vantagens pessoais; b)  por aqueles que imaginavam que era 

muito fácil ter vantagens e viram que não é bem assim, as vantagens não estão na 

mesa nas bandejas, as vezes nem existem. (1) 

     

  Percebe-se nesses depoimentos dos gestores entrevistados a fragilidade das intenções e 

dos ―princípios‖ do indivíduo diante da arrasadora força do funcionamento social e assim das 

instituições — que estão estruturadas de acordo com esse funcionamento e com os valores 

desta sociedade.  

  Sabe-se da importância da resistência à força integradora da sociedade, no entanto, 

fica explicitada a dificuldade de se opor a tamanha integração. O indivíduo é tomado pelo 

objeto que pretende abater. Nas entranhas do sistema social há apenas a aparente autonomia e 

independência, no deslize da vigilância o indivíduo é apanhado e se identifica com o que 

condenava. Há uma regressão da consciência e da capacidade de reflexão, dessa forma é 

inviável a moralidade, a ética.  

  Reapresenta-se a seguir os esclarecimentos de Adorno, já apontados no Capitulo I, 

quanto à fragilidade da formação do indivíduo, de sua consciência e dos valores que dirigem 

suas ações, estando esses em conformidade com as exigências. Adorno (1951/1993, p.189) 

descreve:  

Os que, por sua função, cometem traições e baixezas e vendem a si mesmos e a seus 

amigos ao poder não precisam para isso de nenhuma astúcia e de nenhuma intenção 
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oculta, de nenhum plano elaborado do Ego, ao contrário, só têm que confiar em suas 

reações e satisfazer sem hesitação as exigências do momento. [...] porque todos, sem 

conflito, perseguem o interesse particular, este aparece, por sua vez, precisamente 

como universal e, por assim dizer, desinteressado. 

 

 Encontram-se nos relatos dos entrevistados a descrição da presença, no contexto da 

administração pública, de indivíduos que se tornaram indiferenciados, agindo da mesma 

forma, mantendo os mesmos princípios e valores desta sociedade, mantendo o funcionamento 

da ―máquina‖ pública coerentes com esses. A busca narcísica aos interesses imediatos é um 

grande aliado para manter o sistema, para o fim da consciência, destroçando o individual e a 

possibilidade de resistência. 

 A maioria dos participantes apontou a tendência do comportamento social de não 

privilegiar os interesses sociais, descreve as pessoas como sendo ―egoístas‖ ou preocupadas 

com a ―autopreservação‖.   ―A maioria está mais para atender aos seus, e a pequena parte vai 

ajudar os outros, ou até no próprio trabalho, nem sempre pensam coletivamente.‖, lamenta o 

entrevistado 3. 

 Outro entrevistado (4), a partir de suas observações no trabalho, afirma que até 

ocorre a busca de bem comum, mas nessa está presente o interesse particular. Em sua opinião 

esse interesse não tem implícito o prejuízo às outras pessoas: ―Pode haver o favorecimento ao 

bem comum desde que as pessoas estejam dentro do grupo dos possíveis beneficiados. O que 

vem em primeiro lugar é a autopreservação, isso não é prejudicar o outro.‖   

  Ao analisarem a formação prévia do indivíduo ao entrar na administração pública e o 

quanto essa pode ser mudada no contexto de trabalho, alguns avaliam que essa formação é 

mantida no trabalho; para eles, se há postura inadequada no exercício das funções que 

desempenham, ocorre em função da formação anterior do indivíduo. Outros pontuam que a 

cultura e o modo de funcionar da empresa pública podem incentivar comportamentos 

individualistas e antiéticos.  

   Alguns depoimentos: “Você não perde a sua formação, pode se desestimular com o  

trabalho lá dentro, [...] acho que é possível já não trazerem esses princípios mesmo de fora. 

Pena que a gente não pode fazer nada para mudar isso. A sensação é de impotência, é 

triste.” (2) 

  O entrevistado 3 expõe que o contexto da administração pública acentua a dificuldade 

da lisura, pois torna mais difícil a distinção entre o que é particular e o que é coletivo. Ele 

descreve:  

“Ela já vem com uma cultura, e dentro do serviço público ela vai encontrar 

pressões e facilidades para exercer essa tendência [...]. Como o Estado é de todo 

mundo, não há uma figura, não é um ser que pode ser mensurado. Não é material. 
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Como não tem esse ´dono`, é mais fácil as pessoas misturarem o que é individual do 

que é público.‖  

 
O entrevistado 3 fala com convicção que o contexto de trabalho pode ―corromper‖ os 

trabalhadores. Ele afirma: “Com certeza o meio é responsável pela forma como a pessoa age, 

principalmente se ela não teve uma base boa familiar. E posso afirmar que o meio social e 

profissional corrompe a pessoa”.   

 O entrevistado 7 reafirma que para ele o importante são os valores pessoais 

fortalecidos na formação pessoal, ele pondera que, se essa não estiver fortalecida, o indivíduo 

fica mais vulnerável. Esse entrevistado descreve que estar dentro desse contexto o tem afetado 

e ele alega que tem sido difícil suportar tais exigências. Ele expõe: “Quem não tem uma 

experiência de fora, é o primeiro emprego, e não tem uma formação rígida em valores acaba 

por ser uma presa fácil do sistema e desses valores. As coisas estão mudando, acredito nisso, 

mas não sei até quando suporto esse ritmo.  

 Os pesquisados confirmam a frágil formação dos indivíduos e que esta favorece a 

perda da autonomia. Tendo o Ego enfraquecido, o indivíduo toma para si os desejos externos, 

e converte-se no recurso que a sociedade precisa para se manter soberana, injusta e desumana.  

Entretanto, além da constatação do comprometimento da moral, alguns se questionaram sobre 

o que poderiam fazer diante dessa realidade. Alguns alegaram tristeza em perceberem-se 

impossibilitados em alterá-la, outros se veem potentes para isso.  

 As ponderações de alguns entrevistados são apresentadas a seguir.  

 O entrevistado 8 alega que o indivíduo também tem a possibilidade de agir e que há 

possibilidade de influência pessoal no contexto. Ele comenta: ―Somente tem sentido 

considerando a outra complementaridade: o que eu influencio no coletivo, senão seremos 

somente o que for dado pelo social e sem possibilidade de ação individual.”  

 O entrevistado 10 aponta a angústia, mas a compensação da possibilidade de mudar 

alguns elementos da realidade. Ele relativiza: “Acredito que ao entrar no serviço público você 

acaba revendo todos os seus valores, se angustiando com algumas coisas e percebendo que 

podem mudar significativamente outras‖. 

  O entrevistado 7 reafirma sua posição quanto à importância da formação recebida em 

família e o necessário risco em favorecer mudanças na realidade: “A base é muito importante, 

eu me vanglorio da minha base, pois tive princípios muito fortes e que valorizo muito. Há 

pessoas como eu, que trabalham bastante e honestamente, mas infelizmente há aqueles que 

não pagam o salário que recebem. Mesmo que seja arriscado deve-se arriscar e mudar certas 

coisas, do que não fazer nada”.  
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 Argumenta o entrevistado 1:  

“Temos alguns slogans sociais que favorecem o cinismo e a cegueira em relação 

aos nossos problemas humanos e sociais. Entretanto o número de pessoas e 

instituições envolvidas com o trabalho beneficente e com o terceiro setor não para 

de crescer, o que demonstra também e, paradoxalmente, a importância de setores 

organizados da sociedade e também pessoas/civis ocupadas com a problemática 

social. Há muitos voluntários silenciosos trabalhando nos hospitais desenvolvendo 

atividades para melhorar a dor e a vida das pessoas institucionalizadas. Felizmente 

este paradoxo existe‖.  

 

 Os apontamentos dos entrevistados acima, mas especialmente o do entrevistado 1, 

sustenta a  afirmação de que, apesar do funcionamento social que leva à frieza,  há presentes  

na sociedade  contradições reativas ao próprio sistema e que confirmam que o indivíduo não é 

algo natural e imutável, ele  pode transformar-se e ir além da repetição das respostas 

esperadas. Conforme o que descreve Crochík (1995/2006) é necessário considerar a 

possibilidade de mudança, ao tratar da identidade individual, ―não considerar a possibilidade 

de mudança, ou aquilo que lhe é oculto, por sua vez, é julgar que o indivíduo seja incapaz de 

ser outra coisa, além daquilo que se espera dele‖.  

 Os apontamentos dos entrevistados relatam uma realidade da administração pública 

que cria e sustenta uma identidade e assim uma maneira de reagir, de estabelecer relações 

pautadas numa ética coerente com esse modo de funcionar. No entanto, há presentes vidas 

que reagem a essa destinação, que contestam por vezes silenciosamente. Há em algumas 

respostas dos entrevistados — sujeitos gestores públicos — paralisia, impotência, e 

conformação; em outras percebe-se o questionamento e a implicação na crítica a esse 

funcionamento e na resistência pessoal a essa ética.  

 Na discussão dos aspectos relativos ao tópico valores e consciência, percebe-se que a 

formação dos indivíduos tem reflexo em seus princípios e valores no trabalho que, assim, 

repercute nos serviços prestado à população.  

 Há descrição pelos entrevistados de presença de interesses privados, baixa 

responsabilidade e baixo comprometimento em parte dos servidores e gestores públicos. 

Houve relatos quanto à necessária mudança nos valores e princípios que sustentam a 

fragilidade ética nas repartições públicas. Por outro lado, há a presença de indivíduos que se 

implicam no proposto de alterar parte da realidade ou de resistir a ela. Vê-se que a realidade 

tem um mecanismo impregnado em toda a sua engrenagem e pôde-se visualizar nas respostas 

das entrevistas que a força do sistema mantém-se firme apesar de indivíduos resistirem a ela.   
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5.4.3 Implicações da racionalidade da administração pública e da moralidade do 

indivíduo na conduta moral na administração pública. 

 

 Em síntese, a pesquisa aferiu que a maneira de funcionar e os aspectos da 

racionalidade presentes na administração pública implicam no exercício da ética pelos 

funcionários e pelos outros agentes que lá trabalham.  Relembrando que este estudo se baseou 

apenas na percepção dos entrevistados e não no objeto discutido. 

 Os aspectos discutidos sobre a racionalidade da administração pública apontaram 

repercussões na moralidade; destacam-se abaixo alguns dos pontos levantados no tópico 

sazonalidade dos mandatos e suas implicações:  

a) a periodicidade dos mandatos tem como consequências dois fatos:  

- por um lado, há indícios que alguns comissionados, que apresentam menor 

comprometimento com o cargo, buscam proveito para fins pessoais durante o 

tempo em que estão nomeados, favorecendo acordos particulares e desvios 

éticos; 

- destacado pelos entrevistados — e não era uma hipótese da pesquisa —  que 

ocorre uma pressão que gera insegurança no comissionado em função da 

ameaça velada quanto a possível exoneração no cargo, já que é um cargo de 

confiança política e, em geral,  é disputado por interesses políticos e de fácil 

substituição. Esse fato facilita uma possível luta pela autopreservação, podendo 

tornar o gestor mais vulnerável à submissão e a fazer concessões. 

 

b) a estabilidade no serviço público: 

- uma característica da administração pública que, se por um lado trás garantias e 

segurança aos funcionários públicos, por outro é um fator que diminui a 

autonomia do gestor em relação à tomada de medidas disciplinares em relação 

aos servidores que cometem atos imorais e que têm estabilidade no cargo;   

- os gestores, ao serem nomeados, quando não conhecem a equipe de trabalho 

que vão gerenciar, encontram funcionários que já estavam trabalhando na área. 

O gestor recém chegado pode encontrar resistências e disputa de poder interno. 

Em contra partida, quando ele é do próprio grupo, por vezes tem receios de 

exercer o comando, estabelecer regras mais rígidas, pois ele ocupa um cargo 

por um determinado período, quando retornar à sua função origem pode vir a 
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ser subordinado daqueles que comanda naquele momento. Há a possibilidade 

desses acordos implícitos. 

c) as permissividades ou concessões; valores e costumes internos: 

- os entrevistados relatam atitudes e condutas nos agentes públicos voltadas para 

os próprios interesses em detrimento do coletivo; 

- foram relatadas diversas situações em que esses aspectos aparecem, tanto no 

comportamento do funcionário como no comportamento da população quando 

procura os serviços públicos. 

- o ambiente de trabalho na administração pública, apontado pelos entrevistados, 

demonstrou ser permissivo e com pouco controle e com valores e costumes 

internos específicos para essa realidade.  

São várias as motivações que levam a isso:  

 a menor autoridade que os gestores percebem ter em relação a alguns 

servidores estáveis, que já estão na ―máquina‖ pública há muitos anos 

e terem passado por várias gestões sem apresentar bom trabalho nem 

postura profissional adequada;  

 a presença de alguns servidores que dormem durante o horário de 

trabalho; atendem mal os usuários dos serviços, ou realizam o 

trabalho com baixa qualidade e não são cobrados por isso. Há nesses 

comportamentos o comprometimento da moralidade; 

 nem sempre os cargos são preenchidos pela capacidade profissional, 

há funções preenchidas por afinidade política que por vezes 

compromete o desempenho e a prestação de serviços; 

  foi apontada por parte dos entrevistados grande incidência de 

desmotivação no trabalho entre os servidores, desinteresse e falta de 

compreensão da finalidade do trabalho que realizam.  

d) fidelidade política:  

- nas relações estabelecidas na administração pública há aquelas que rompem 

com a ética. Essas relações são mercantis. Há troca de favores e negociações de 

vantagens. 

 

Quanto ao tópico denominado de estruturação e manutenção da forma de trabalho, 

destacam-se: 

a) uso do poder e prestígio: 
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- alguns entrevistados enfatizam que o poder e o prestígio por vezes alienam e é 

utilizado para submeter outros indivíduos; 

- alguns entrevistados apontaram que o poder e o prestígio podem alterar o 

caráter dos indivíduos, acentuando valores pessoais narcísicos.  

b) o pragmatismo:
17

 

- os dados encontrados na pesquisa trouxeram outra realidade do que a 

hipotetizada anteriormente. Foi apontado pelos entrevistados que eles próprios 

— e os servidores de modo geral — lamentam a pouca ênfase dada pelos 

administradores públicos ao desempenho e à eficiência do trabalho que 

realizam. Apontaram que há também pouco contato com a apreciação da 

população quanto à qualidade e efetividade dos serviços que prestam.  Eles 

destacaram a falta de resultado, a falta de acompanhamento e demonstraram 

não haver — ou haver pouco — investimento de energia no que realizam. 

Aqueles que não conseguem visualizar sentido em suas funções, nem investir 

libido no trabalho, estão apáticos e desvitalizados. Com essas características 

fica mais propícia a proliferação de condutas sem considerar a ética, já que há 

fragilização do Ego e tendência à adesão a preceitos externos como se fossem 

particulares;  

- entre os entrevistados gestores há aqueles que conseguem encontrar sentido e 

se identificam com a finalidade do trabalho que realizam. Nesses há maior 

implicação com a possibilidade de alterar a realidade, percebeu-se neles maior 

resistência aos fatores que poderiam levar ao desvio dos princípios morais que 

consideram o coletivo. 

 

c) burocracia:  

- A burocracia tem facilitado a isenção da responsabilidade de alguns servidores, 

em geral dos que estão menos comprometidos e menos identificados com o 

trabalho. 

- As normas, procedimentos, regras, em geral, não beneficiam a população, elas 

têm servido para manter a própria ―máquina‖ em funcionamento. 

- Tem proporcionado tarefas de trabalho isenta de significado. 

                                                 
17

 Essa parte da pesquisa buscou, dentre outros pontos, visualizar se haveria ênfase no desempenho, na técnica e 

na eficiência, e se assim afetaria a consciência, isentando de responsabilidades os profissionais. 
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- Tem favorecido a isenção do sujeito do trabalho. “Cumpro ordens”. 

 

A moralidade do indivíduo, formada nesta sociedade, é outro fator essencial na 

conduta moral na administração pública. Há diversos pontos em comuns na formação e na 

moralidade dos indivíduos, gestores e servidores públicos. A seguir apresentam-se algumas 

considerações sobre os elementos colhidos na pesquisa. 

 Buscou-se discutir atributos morais do indivíduo e verificar a presença deles no 

contexto de trabalho. Esses atributos foram organizados em três agrupamentos:  

a) relação com o outro;  

b) análise e conduta;  

c) valores e consciência.  

 

 Os aspectos abrangidos foram: identificação ou comoção com o sofrimento 

alheio/compaixão; justiça; solidariedade; senso crítico e estranhamento; capacidade de 

julgamento; resistência à violência e à violação; força dos interesses privados; 

responsabilidade e comprometimento; consciência/alienação; valores e princípios. 

Quanto aos aspectos relativos à relação com o outro foi percebida postura semelhante 

na administração pública com a que ocorre na sociedade. O sistema de trabalho tem 

acentuado a perda da sensibilidade para quem trabalha. Com essa perda o funcionário tem a 

―necessária‖ postura técnica isenta de identificação com o outro e com os próprios 

sentimentos. Sendo assim não há cobrança interna quanto à solidariedade, pois esse atributo 

não cabe ao trabalho técnico, o que facilita ao indivíduo que trabalha  a volta aos interesses 

particulares.  

Quem mantém a capacidade de autorreflexão preservada tem duplo sofrimento: um 

por não se enquadrar na competência exigida, e outra, pela impotência em alterar a realidade 

que enfrenta no trabalho por meio das necessidades não satisfeitas da população que atende. 

Se o indivíduo não tiver identificação com o trabalho que executa, a perda da 

capacidade da solidariedade e de identificação com o outro é acentuada. 

A perda da autonomia e da consciência, da identificação com o outro e 

consequentemente do senso de justiça, inviabiliza a capacidade de solidariedade e de prazer 

no trabalho. 

Quanto aos aspectos que abrangem o tópico análise e conduta do indivíduo observou-

se que a capacidade de autorreflexão é fundamental para o senso crítico, para o julgamento e 

assim resistir à violência. 
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Esta capacidade está preservada em alguns sujeitos, apesar das condições objetivas 

adversas. Na administração pública, entretanto, mesmo não tendo como forma de 

funcionamento o lucro nos moldes das empresas privadas, ela mantém relações 

mercadológicas que incentivam as trocas de favores; a busca de vantagens em detrimento das 

necessidades do coletivo, deteriorando a moralidade, capturando em suas teias o eu frágil e 

propenso à inumanidade.  

Há perda da capacidade de estranhar à imoralidade. Os atos passam a fazer parte da 

rotina isenta de afeto e de vida, estando parte dos sujeitos sem a consciência da diminuição da 

capacidade de julgamento, estando indiferentes à responsabilidade com a realidade. As 

condições objetivas favorecem a violência e ameniza o sujeito da possível culpa, pois tudo faz 

parte do ―esquema‖. 

Quanto ao tópico valores e consciência as entrevistas trouxeram elementos para 

afirmar que os princípios e valores dos indivíduos são vulneráveis e há situações e 

procedimentos da cultura na administração pública que provocam no indivíduo possibilidade 

de buscar a satisfação de seus interesses narcísicos.  

Aqueles sujeitos que têm maior clareza dos próprios desejos, quando estes se opõem à 

essas provocações parecem conseguir se contrapor e resistir a elas. Se os desejos dos 

indivíduos coincidem com os valores que enaltecem os interesses particulares esses são 

facilitados.  

O funcionamento social tem tendências desagregadoras. Pode-se supor, a partir dos 

relatos, que quando a formação de valores dos indivíduos for frágil ou quando esses valores 

coincidirem com os propostos pelo funcionamento desta sociedade, há maior alienação no 

trabalho, menor compromisso e menor responsabilidade com a realidade na administração 

pública. 

A consciência está diretamente relacionada à ética. 

Percebeu-se o quanto a formação do indivíduo nesta sociedade tem sido frágil e como 

os comportamentos no trabalho expressam essa formação. Esse aspecto é agravado quando o 

ambiente favorece e fortalece características narcísicas. 

 Os aspectos da moralidade verificados estão mais ou menos comprometidos no 

indivíduo. A capacidade para a autorreflexão está conservada em alguns, mas a grande parte  

está distante dessa capacidade, não visualizando  possibilidade de alterar dados da realidade, a 

não ser a de conformar-se com eles. 
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VI- A MORALIDADE NA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA: LIMITES E 

POSSIBILIDADES  

 

O exercício da ética na sociedade e a consideração dos preceitos morais que orientam 

os seres humanos para uma prática que garanta a vida a todas as espécies exigem que o 

indivíduo tenha consciência de ser inerente ao coletivo e de que toda ação tem reflexo em 

cada pessoa e no todo social.  

 Esta pesquisa sustentou-se nos propósitos de discutir sobre essa consciência nos 

indivíduos que trabalham na administração pública e de verificar como ela se expressa no 

comportamento ético nesse contexto. Buscou-se discutir quais preceitos morais orientam a 

conduta no trabalho no serviço público. 

 A análise dos dois aspectos que estruturaram a pesquisa — racionalidade da 

administração pública e a moralidade do indivíduo — confirmou a hipótese de que ambos 

implicam na moralidade no trabalho dentro da administração pública.   

 As queixas e as situações levantadas pela pesquisa por meio dos depoimentos dos 

entrevistados são muito semelhantes, dando indícios claros de que a maneira de funcionar e a 

racionalidade presente nas diferentes áreas de trabalho, bem como a moralidade dos 

indivíduos que desempenham funções distintas nas repartições públicas, são análogas, 

repercutindo num padrão similar de moralidade.  

Diversos fatores apontados que compõem o modo de funcionar da administração 

pública facilitam um ambiente que, além de permissivo, viabiliza uma moralidade narcísica. 

A racionalidade das instituições incentiva a busca pela satisfação de interesses privados e a 

formação que a sociedade proporciona ao indivíduo tem contribuído para a manutenção dessa 

moralidade na administração pública.  

 O indivíduo aceita como seus os estatutos morais conferidos pela sociedade. Adorno 

(1951/1993) aponta que a riqueza material, por exemplo, é concebida como qualidade do 

indivíduo, sendo um critério para medi-lo e um estatuto moral. Pode-se elencar ainda: a 

acumulação de bens; o sucesso; a competência; o status profissional; o poder que o cargo 

ocupado confere, dentre outros. No ambiente de trabalho, esses atributos morais são 

perseguidos pelos indivíduos e a conquista é vista como mérito.  Essa busca leva os 

indivíduos a disputarem entre si, pois a desigualdade da sociedade também está presente nas 

instituições. A disputa se acirra quando o trabalho resume-se em atividades rotineiras, 
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fragmentas, destituídas de significado, e, na administração pública, se agrava quando o seu 

funcionamento é sustentado com intuito de preservar a própria racionalidade. 

 Apesar de que no funcionamento da administração pública haver diversos fatores que 

não propiciam experiência formativa, há nessa realidade indivíduos que preservam a 

autoreflexão.  

Dada a impossibilidade de alterar as condições objetivas que levam à pseudoformação 

nessa sociedade e que impedem o comportamento ético que considera a vida, uma saída 

possível é investir na formação dos indivíduos trabalhadores públicos, para ampliar sua 

consciência crítica e a possibilidade de resistir a esse modo de funcionamento, estabelecendo 

outros atributos morais diversos do que os sustentado pela sociedade administrada.  

 A saída educacional deve ir à outra direção que não a de acúmulo de informações e 

capacitações técnicas. Há de ser um processo educacional que promova a crítica permanente, 

que considere os aspectos subjetivos e psicológicos deteriorados pela formação desta 

sociedade administrada e que não recue diante do debate das contradições sociais e da própria 

racionalidade da administração pública.   

A formação educacional necessita considerar sua própria limitação na reflexão sobre a 

experiência objetiva, porém, é fundamental o incentivo sobre essa reflexão. Essa formação 

deve propiciar ao indivíduo a verificação da limitação da consciência e da concretude da 

racionalidade da sociedade nas condições sociais objetivas.  

A formação educacional deve ser interventiva, ou para promover a resistência, ou para 

buscar alterar aspectos das condições que levam à perda da consciência. Deve promover um 

processo autorreflexivo que possibilite ao indivíduo discutir a própria formação a partir das 

relações que estabelece com as condições concretas na sociedade e, assim, neste caso, 

também nas repartições públicas. Enfim, a educação formativa deve levar o indivíduo a 

refletir a própria experiência passada e ressignificar o presente a partir do já experenciado, 

podendo transformar-se, ver-se como sujeito, diferenciar-se.  

Porém, essa ―saída‖ educacional não é menos árdua do que a de mudar as condições 

objetivas da sociedade administrada. Conforme Adorno aponta, há uma limitação da 

―pedagogia do esclarecimento‖. ―Quer seja psicológica ou sociológica, na prática só atingirá 

os que se revelarem abertos a ela, que são justamente aqueles que se fecham ao fascismo.‖ 

(ADORNO, 1970/2006, p. 45). Como atingir aqueles que não estão abertos e aqueles em que 

não há consciência?  

Outra dificuldade a ser postulada: quem promoveria essas ações? Os possíveis 

educadores também não seriam produtos da mesma sociedade?  Da mesma forma que foram 
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identificados indivíduos inseridos na administração pública que preservam a ética, com 

capacidade crítica e de autorreflexão, há o paradoxo como reflexo do próprio funcionamento 

social que gera algum movimento no sentido contrário. Adorno, ao se referir à consciência a 

determinados grupos de pessoas, afirma que: 

nunca é demais utilizar o esclarecimento para reforçar ainda mais este grupo contra 

a opinião não-pública. Poderíamos imaginar inclusive que deste grupo surjam 

quadros de liderança cuja atuação nos diferentes planos acabe atingindo o todo, e as 

chances para uma tal atuação soa tanto mais favoráveis quanto mais conscientes 

forem eles próprios. (ADORNO, 1951.1993 p. 45) 

 

Enfim, apesar da dificuldade, faz-se urgente a implementação de ações educacionais 

formativas no contexto do trabalho nas repartições públicas que repercutam em alterações de 

aspectos objetivos da realidade e assim da consciência e da moralidade exercida.  

 Destacam-se algumas indicações que podem contribuir com objetivos educacionais e 

com outras ações de desenvolvimento geral dos servidores públicos que repercutam na ética. 

Tanto as ações educacionais quanto outras de cunho formativo deveriam propiciar aos 

servidores públicos e gestores:  

 

a) identificação e compreensão do significado do trabalho e do fim que ele se propõe;  

b) ampliação da consciência sobre os fatores implícitos no contexto social e na 

administração pública que repercutem em sua formação e em sua conduta moral;  

c) ampliação da autonomia nas discussões e possíveis alterações de aspectos das 

condições objetivas no contexto de trabalho que geram a frieza e  a dominação; 

d) aumento da autonomia no trabalho e que este não se justifique na sustentação da 

burocracia, que permita reflexão na execução e visualização do reflexo na sociedade; 

e) reflexão quanto aos próprios desejos e que contribua para identificação com o trabalho 

e o aumento da capacidade de investimento libidinal nas atividades que venha realizar; 

f)  maior envolvimento e participação dos servidores e da população na avaliação e 

solicitação dos serviços executados;  

g) discussão sobre as técnicas e a burocracia no trabalho para gerar alternativas para que 

as atividades não se tornem  um fim em si mesmas, e  

h) apoio e envolvimento dos ocupantes dos postos mais altos na estrutura hierárquica 

para o resgate dos meios e fins legítimos da administração pública. 

 

Essas ações não conseguem diminuir a força integradora do sistema social dessa 

sociedade, mas podem contribuir com os homens que são os organismos formados por esse 
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sistema. Essas ações realizadas com os servidores e gestores públicos podem, ao menos, 

contribuir no sentido de melhorar as condições de vida dos cidadãos, compondo-as com 

servidores que viabilizem no trabalho público a resistência à violência: na mesa, na sala, no 

consultório, na rua, enfim, em pequenos atos que eles têm governabilidade no dia a dia.  
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INSTRUMENTO UTILIZADO NA PESQUISA PREVIA   

ESCALA DE ATITUDES 

INSTRUÇÕES 

Responda as questões tomando como referência a realidade de trabalho no serviço público por 

você conhecida.  

O termo GESTOR refere-se a postos de trabalho no serviço público que demandam coordenação 

ou chefia de equipes e/ou de projetos. 

Para participar da pesquisa faz-se necessário ter conhecimento e estar de acordo com o Termo de 

Consentimento.  

DADOS DO ENTREVISTADO 

Iniciais do Nome, cargo, tempo no cargo, secretaria/órgão. 

1- Quais foram o processo e trajeto profissional para chegar a ocupar o cargo em questão. É de 

carreira? 

2- Estrutura hierárquica da Secretaria ou órgão que está inserido. (É ligada a outra secretaria, 

ou é uma fundação, outros...) 

3- Critérios da secretaria ou da atual gestão para ocupação de postos de diretoria, assessorias e 

chefias em geral. 

4- Ao assumir havia projetos a ser desenvolvidos? Do que imaginava, e/ou dos projetos que 

pretendia implantar, ou manter, o que pôde exercer? 

5- Quais dificuldades e quais facilidades você tem encontrado em sua gestão? 

6- Como vê a relação entre o que o governo, a sua secretaria e a sua área realizam versus o que 

a população anseia?  

7- Como vê as críticas que são feitas ao serviço público? Há fundamento? 

8- Quais as características do Estado, as características de sua secretaria e de sua área que são 

comuns e dificultam o desenvolvimento de projetos? Se acaso houver dificuldades. 

9- Qual a imagem que você tinha da administração pública antes de assumir o cargo e a que 

você tem hoje? 

10- Você já presenciou ou já ouviu falar sobre desvios dentro do serviço público? Por que acha 

que isso ocorre? 
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Assinale a alternativa que mais se aproxima de sua opinião quanto à afirmação 

correspondente: 

11- Ocupantes de cargos de mando em órgãos públicos atuam sem oferecer favorecimento e sem 

fazer acordos. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

12- Fazer concessões para os outros que ocupam cargos acima é menos grave do que buscar 

benefício para si mesmo? 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

13- A pessoa que ocupa cargo comissionado no serviço público acaba apreciando de forma 

menos rígida os mesmos processos internos que anteriormente, quando não era chefia, criticava 

e não concordava. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

14- É melhor o gestor não desenvolver nenhum projeto, do que realizar até mais do que se 

propôs utilizando-se de  procedimentos criticáveis ou fazendo ―vistas grossas‖ a esses 

procedimentos. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

15- É ilusão achar que as pessoas assumem um cargo na administração pública apenas focando o 

bem coletivo. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

16-   Para ter a adesão dos funcionários em alguns projetos o gestor precisa relevar determinados 

comportamentos e esquemas. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

17- Com o salário que se ganha na administração pública não dá para querer que um gestor 

quebre esquemas que estão na máquina há muito tempo. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

18- O que de mais forte leva determinados gestor/assessores a não realizarem os projetos de 

melhorias que se propuseram ou que são demandados pela população está mais ligado a 

interesses particulares, a própria maneira de pensar e  a seus valores e não ao próprio estado. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

19- As pessoas sentem inveja e desejam estar nosso lugar, ou seja, ocupar postos de destaque ou 

de poder em administrações. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 
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20- É mais honesto, aquele político que diz que ―Rouba mas faz‖ do que  aquele que diz que não 

Rouba e que não deixa roubar. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

21- Apenas uma reforma na forma de pensar e agir das pessoas que ocupam cargos  pode mudar 

o que ocorre no funcionamento do Estado. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

22- O que ocorre na prática dos gestores e assessores no trabalho no serviço público, não é 

diferente do que ocorre na empresa privada e em outras instâncias da sociedade em geral. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

23- Os projetos que envolvem maior possibilidade de vantagens a ser negociadas, tornam-se 

mais difíceis de ser implementados corretamente. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

24- Os princípios dos gestores  que trabalham no serviço público são colocados em cheque. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

25- As pessoas no trabalho  se desestruturam quando se dão conta que podem utilizar do poder 

para negociar vantagens. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

26- É possível realizar projetos nos órgãos públicos, desde que faça algumas concessões e alguns 

acordos. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

27- A fidelidade política que mantém pessoas nos cargos na administração impõe colocar os 

projetos de trabalho em segundo plano e a fidelidade  em primeiro. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

28- Insistir para a profissionalização, para o bem comum e melhoria geral  no serviço público é 

―dar murro em ponta de faca‖. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

29-   Para ter a adesão dos funcionários em alguns projetos o Serviço Público já está estruturado 

para fazer vistas grossas a determinados comportamentos e esquemas. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

30-   Há determinadas formas de trabalho  de favorecimento pessoal dentro do Serviço Público, 

já de muito tempo, que não há como lutar contra. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 
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31- O que de mais forte leva determinados gestores a não realizarem os projetos de melhoria que 

se propõem ou que são demandados pela população está mais ligado ao funcionamento do 

estado, sua estrutura e dinâmica interna. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

32- Apenas uma reforma na estrutura do Estado pode mudar o que ocorre no funcionamento 

dele. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

33- Quem ocupa cargo é apenas um funcionário sem nenhum poder, a responsabilidade do 

funcionamento do Estado está na mão dos políticos. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

34- Buscar ter  vantagem pessoal é um lema de sobrevivência no serviço público, já que o 

funcionário tem muito poucas vantagens profissionais. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

35- O Estado não valoriza quem trabalha. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

36- O que vemos hoje em dia é:  entre dividir um pouco para cada um  ou ter tudo sozinho, as 

pessoas preferem ganhar tudo sozinho.   

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

37- Hoje o valor mais importante na sociedade é o sucesso pessoal e os bens materiais 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

38- O que vemos na administração e na atuação dos gerentes/gestores é semelhante ao que 

vemos na vida no dia a dia: ―Cada um por si e os interesses particulares em primeiro lugar‖. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

39- As pessoas atualmente não são confiáveis 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

40- Apenas uma reforma na forma do funcionamento da Sociedade pode mudar o que ocorre no 

funcionamento do Estado. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 

41- As pessoas são moldadas na sociedade, quando entram no serviço público já têm uma 

postura definida. 

a- Concordo Totalmente   b) Concordo   c) Em dúvida    d) Discordo    e) Discordo Totalmente 
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INSTRUMENTO UTILIZADO NA PESQUISA PREVIA 

QUESTIONÁRIO 

INSTRUÇÕES 

Responda as questões tomando como referência a realidade de trabalho no serviço público por 

você conhecida.  

O termo GESTOR refere-se a postos de trabalho no serviço público que demandam coordenação 

ou chefia de equipes e/ou de projetos. 

Para participar da pesquisa faz-se necessário ter conhecimento e estar de acordo com o Termo de 

Consentimento.  

DADOS DO ENTREVISTADO 

Iniciais do Nome, idade, formação, cargo, tempo no cargo, secretaria/órgão. 

OPINIÕES SOBRE ASPECTOS GERAIS 

Quais foram o processo e trajeto profissional para chegar a ocupar o cargo em questão. É de 

carreira? 

Estrutura hierárquica da Secretaria ou órgão que está inserido. (É ligada a outra secretaria, ou é 

uma fundação, outros...) 

Critérios da secretaria ou da atual gestão para ocupação de postos de diretoria, assessorias e 

chefias em geral. 

Ao assumir havia projetos a ser desenvolvidos? Do que imaginava, e/ou dos projetos que 

pretendia implantar, ou manter, o que pôde exercer? 

Quais dificuldades e quais facilidades você tem encontrado em sua gestão? 

Como vê a relação entre o que o governo, a sua secretaria e a sua área realizam versus o que a 

população anseia?  

Como vê as críticas que são feitas ao serviço público? Há fundamento? 

Quais as características do Estado, as características de sua secretaria e de sua área que são 

comuns e dificultam o desenvolvimento de projetos?  

Qual a imagem que você tinha da administração pública antes de assumir o cargo e a que você 

tem hoje? 

Você já presenciou ou já ouviu falar sobre desvios dentro do serviço público? Por que acha que 

isso ocorre? 

Fazer concessões para os outros que ocupam cargos acima é menos grave do que buscar 

benefício para si mesmo? 
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 O que você acha da afirmação? ―Pessoas que ocupam cargos comissionados no serviço público 

acabam apreciando de forma menos rígida os mesmos processos internos que anteriormente, 

quando não era chefia, criticava e não concordava‖. 

 Qual a tua avaliação da posição, de que é melhor o gestor não desenvolver nenhum projeto, do 

que realizar até mais do que se propôs utilizando-se de procedimentos criticáveis ou fazendo 

―vistas grossas‖ a esses procedimentos. 

É ilusão achar que as pessoas assumem um cargo na administração pública apenas focando o 

bem coletivo? 

Com o salário que se ganha na administração pública dá para esperar que um gestor quebre 

esquemas que estão na máquina há muito tempo? 

 Analise as três proposições veja o que pensa a respeito. O que de mais forte leva determinado 

gestor/assessor a não realizar os projetos de melhorias que se propôs ou que são demandados 

pela população é devido: I- À própria pessoa, seus valores e seus interesses particulares; II- 

Ao funcionamento do serviço público, sua estrutura e cultura; III- À sociedade na atualidade 

que favorece a formação de pessoas que pensam apenas em si mesmas.  

 É mais honesto, aquele político que diz que ―Rouba, mas faz‖ do que aquele que diz que não 

Rouba e que não deixa roubar. O que pensa dessa afirmação? 

 

Das três afirmações qual você acha que mais reflete a realidade e sua opinião? I- Apenas uma 

reforma na forma de pensar e agir das pessoas que ocupam cargos pode mudar o que ocorre 

no funcionamento do Estado. II- Apenas uma reforma na estrutura do Estado pode mudar o 

que ocorre no funcionamento dele. III-  Apenas uma reforma na forma do funcionamento da 

Sociedade pode mudar o que ocorre no funcionamento do Estado.  

 

Os princípios dos gestores  que trabalham no serviço público são colocados em cheque? 

 

As pessoas no trabalho podem chegar a ser afetadas em seu caráter quando se dão conta que 

podem utilizar do poder para negociar vantagens? 

 

É mais comprometedor aquele gestor que usa do poder de forma explícita em beneficio próprio e 

de terceiros, do que aquele que trabalha com horário reduzido (não  cumprindo os seus 

horários de trabalho integralmente) e/ou mantém outros empregos nos mesmos horários. O 

que pensa a respeito? 
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A fidelidade política que mantém pessoas nos cargos na administração impõe colocar os projetos 

de trabalho em segundo plano e a fidelidade  em primeiro?  

 

Os projetos que envolvem maior possibilidade de vantagens a serem negociadas, tornam-se mais 

difíceis de ser implementados corretamente? Justifique. 

 

  Para ter a adesão dos funcionários em alguns projetos o gestor precisa relevar determinados 

comportamentos e esquemas? 

 

É possível ocupantes de cargos de mando em órgãos públicos atuarem sem oferecer 

favorecimento e sem fazer acordos? 

 

  Buscar ter  vantagem pessoal é um lema de sobrevivência no serviço público, já que o 

funcionário tem muito poucas vantagens profissionais. O que pensa dessa afirmação?  

O Estado  valoriza quem trabalha e produz? 

 

A periodicidade de mandatos leva os gestores de cargos comissionados a terem, em princípio, 

um prazo pré-fixado de contrato de trabalho, isso pode influenciar os desvios, foco nos 

interesses particulares e o baixo comprometimento  no trabalho? 

 

Como vê a postura das pessoas na sociedade em geral, em relação a buscar o bem comum em 

detrimento do bem particular? ( ex. Preservação do ambiente; busca de bens materiais; 

Sucesso pessoal) 

 

Você acha que há semelhança no que ocorre na prática dos gestores e assessores no trabalho no 

serviço público no que ocorre na empresa privada e em outras instâncias da sociedade em 

geral? 

O que acha da afirmação? As pessoas são moldadas na sociedade, quando entram no serviço 

público já têm uma postura definida. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

152 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II – Termo de consentimento esclarecido da pesquisa 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA – POS GRADUAÇAO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Pesquisa de Doutorado 

Consinto em participar da Pesquisa de Doutorado conduzida por Nanci Fonseca Gomes, aluna 

do Programa de Pós Graduação da Universidade de São Paulo, do Departamento de 

Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, orientada pelo Professor Doutor José 

Leon Croschik. 

Fui informado e me enquadro na população alvo dessa Pesquisa, que tem como público  

Gestores, assessores ou chefias, ocupantes de cargos no serviço público há pelo menos dois 

anos, dentro do Governo do Estado de São Paulo. 

 Essa pesquisa tem como objetivos centrais: 1- Identificar aspectos da racionalidade do 

funcionamento da administração pública que regula as relações e suas implicações na 

moralidade no contexto do trabalho do serviço público, e 2- Discutir a conduta moral no 

serviço público considerando a manifestação da moralidade individual constituída no 

processo social. 

 Fui informado(a), que será utilizado  entrevista, e que  o projeto está baseado na ética de 

pesquisas com  seres humanos. Estou ciente que não serei prejudicado e que  minha 

privacidade será preservada. Os comentários emitidos são confidenciais e  foi assegurado o 

sigilo de minha participação. Meus comentários não serão absorvidos na íntegra, pois deles 

serão retirados núcleos de idéias e conceitos para serem analisados no contexto do propósito 

da  pesquisa.  

          A minha  participação não acarreta nenhum risco ou prejuízo, assim como a não 

participação. Tenho plena liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

qualquer prejuízo para mim.                  São Paulo,         /         /             . 

 

 

__________________________________(Rubrica) ( não precisa colocar o nome) 
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ANEXO III - Dados das entrevistas 

 Respostas  dos sujeitos (1 ao 10)  agrupadas por questões 
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Conduta moral na administração pública 

Dados das entrevistas 

 Respostas  dos sujeitos agrupadas por questões  

Departamento de psicologia – USP– 2009/2010 

 

INSTRUÇÕES APRESENTADAS EM TODAS AS ENTREVISTAS 

 

Responda as questões tomando como referência a realidade de trabalho no serviço público por 

você conhecida.  

O termo GESTOR refere-se a postos de trabalho no serviço público do Governo do Estado de 

São Paulo  que demandam coordenação ou chefia de equipes e/ou de projetos. 

Para participar da pesquisa faz-se necessário ter conhecimento e estar de acordo com o Termo de 

Consentimento.  

 

OPINIÕES SOBRE ASPECTOS GERAIS 

 

1. Qual foi  o processo e trajeto profissional para chegar a ocupar o cargo em questão.  

 

1: Após minha formação acadêmica ingressei em um programa do governo, com duração de 2 

anos, sendo contratado logo em seguida. Nesse ínterim passei num concurso público, e anos 

depois, já na coordenação de vários projetos, fui nomeado como Assistente Técnico. Mais tarde 

me demiti, por questões pessoais. Alguns meses se passaram e fui convidado a assumir o cargo 

que ocupo, por não mais pertencer ao quadro de funcionários, fui contratado em um cargo em 

comissão. 

2: Na verdade sempre fui da empresa privada. Queria entrar por concurso no Estado. A área que 

eu trabalhei entrou em crise.  

Pensei por um mês o que faria, já procurava concursos para prestar e me surgiu o convite para ir 

para o Estado. A intenção era estudar e ainda tentar o concurso.  

O meu pai tem um amigo, que é o ex-secretário, e ele precisava de alguém de confiança, pois os 

cargos são muito visados, eles são ameaçados, sofrem perigo de ser seqüestrados. Ele precisava 

de alguém que lidasse com segurança. Ele tentou formar um grupo que ele pudesse confiar que 
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fosse forte à questão ética e na moralidade. E aí, nessa necessidade, comentando com o meu pai, 

ele cita o tanto que eu queria tentar concurso para entrar o Estado. 

Ele conversou comigo, eu não sabia o que era. Soube que era para trabalhar direto no gabinete.  

Há uma questão muito forte de segurança em relação a nós mesmos. Nós nos sentimos seguros 

lá. No começo me assustou que seria pela periculosidade e o tipo da secretaria. Mas com a 

entrevista com ele e como eu sabia da matéria que ele me daria eu acabei ficando. Eu embarquei 

num estudo 24 horas para ver se daria conta. É de muito mais responsabilidade do  que eu fazia 

na empresa privada. No serviço público não conhecemos o cliente específico, não sabemos 

quem ele é. É generalizado, é um todo, tem muita responsabilidade do que na empresa privada. 

Tem responsabilidade em todos, mas no Estado está acima de tudo. A remuneração é abaixo do 

mercado e a responsabilidade é muito mais alta. Na empresa queremos mostrar para a chefia o 

que fazemos. No serviço público não querem saber o que se faz para a chefia imediata, mas 

como isso vai abranger a todos, até ao secretario, ao governador, à legalidade, muita coisa está 

em risco. É muito complexo. 

Na parte privada tem uma segurança maior em cargo em comissão. Diferente dos cargos 

concursados. Quem está em comissão o tempo todo  está em risco. De vez em quando tem os 

rumores de demissões. Tem que trabalhar e nem pensar nisso. Quem tem cargo concursado tem 

o semblante mais tranqüilo, sabe que vão continuar lá.  

3: Entrei para trabalhar no estado em 81 com 15 anos  e tive vários cargos, até chegar em 2000 

como assistente. Via concurso interno, fui aprovado e assumi o cargo de assistente de recursos 

internos. Em 2003 um novo concurso interno me possibilitou chegar como coordenador, que é o 

cargo atual. Cuidamos de todas as funções administrativas, financeiras e RH. Somos 

responsáveis por manter as instalações, reformas e equipamentos. Realizamos, atestamos e 

autorizamos pagamentos, edamos suporte de infra-estrutura. 

4: Ocupo um cargo comissionado. Fui convidado por minha experiência em empresa privada do 

Segmento Financeiro e em Programas de Modernização e tecnologia. Precisavam de um 

profissional com capacitação técnica especifica. Elaboraram o perfil dessa função. O perfil do 

profissional correspondia à minha experiência. Não foi uma indicação política e sim técnica. 

Buscaram indicação no mercado de trabalho através de contatos externos. Passei por entrevistas 

técnicas para ser contratado, e me ofereceram como forma de contratação a ocupação de um 

cargo de confiança. Assumi outros postos de gestão em iniciativa privada, é a primeira vez que 

assumo um cargo de assessoria em órgão público. 
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5: Estava por indicação no cargo de assistente e fui nomeado para a vaga. 

6: Quando do início da carreira como médico, fui Diretor Clínico, Assessor, Chefe de Pronto 

Socorro, Diretor Técnico de Serviço Médico, Assistente Técnico de Direção Regional, Diretor 

Técnico de Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico. 

7: Prestei concurso, depois de trabalhar na gerência de uma empresa privada no ramo financeiro. 

Apesar de ter prestado concurso para uma determinada função, me aproveitaram para outra 

finalidade em função de minha experiência externa e anterior. Fui assumindo responsabilidades 

na área técnica que domino, comecei a gerenciar uma equipe a implantar e informatizar 

procedimentos, e assim que foi criada uma área relacionada à parte técnica financeira e de 

informática eu fui convidado a assumir o cargo de diretor. 

8: 15 anos em um Centro de Estudos e Pesquisas, anteriormente Coordenadoria de Serviços 

Técnicos Especializados, durante 2 anos, como gerente de treinamento. 

9: Acredito que através do serviço prestado como funcionário de carreira, fui adquirindo 

experiência e respeito profissional por atuar de forma dinâmica e responsável. 

10: Entrei no Estado enquanto funcionário concursado efetivo e iniciei meu trabalho no 

atendimento direto na base. Após determinado período de atuação, devido minha experiência 

profissional e acadêmica na área, fui convidado para assumir a diretoria. 

 

2. É de carreira?  

 

1: Não. 

2: Não sou de carreira, ocupo apenas o cargo comissionado. 

3: Sim. Eu tenho vínculo comissionado, sou efetivado aqui. Caso a chefia não esteja contente 

com o desempenho eu posso ser demitido.  Não tenho estabilidade. Alguns colegas meus que 

exercem esse posto foram demitidos. Mas não é comum, ao contrário de outros lugares, não há 

uma forma clara de avaliação, e os funcionários acabam se acomodando e não exercem suas 

funções e acabam ficando. Às vezes se mantém mesmo não exercendo corretamente a função. 

4: Não 
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5: Nomeação 

6: Sim, sou concursado há 13 anos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7: Sim 

8: Sim, com nova denominação de cargo técnico em gestão organizacional. O de coordenador é 

como líder de projetos. Não tem nenhum diferencial, mas agrega a gestão no projeto e liderança 

na equipe. 

9:  Sim, há quinze anos. 

10: Sim. 

3. Em qual nível do escalão hierárquico está localizado o seu cargo? 

1: Quarto escalão.  

2: Respondo direto à dirigente  que responde ao secretário. Estaria no terceiro escalão. 

3: Quarto escalão . 

4: Terceiro escalão. 

5: Quarto escalão 

6: Segundo Escalão 

7: Estou no quarto escalão. 

8: 4º. Escalão  

9: O cargo atual de Diretor encontra-se no terceiro escalão 

10: Terceiro. 

4. Quais os critérios da secretaria ou da atual gestão para ocupação de postos de diretoria, 

assessoria e de chefia em geral? 

1: Nos últimos anos, o órgão tem investido na formação de gestores para os diversos níveis, e os 

critérios variam segundo as especificidades de cada área. Na área em que trabalho o critério é 
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técnico, a indicação política, neste caso, compõe com a competência técnica. É uma área técnica 

de atuação exclusiva do Estado (sentido amplo) e no Estado de São Paulo há muitos 

profissionais com competência e experiência no quadro do funcionalismo público. Há diversos 

profissionais que são de outras instâncias (federal ou municipal) e que tem especialidade em 

determinada questão, e são convidados ou transferidos para minha área. Convivemos com 

profissionais com regimes de trabalhos diversos. 

2: Péssimos, infelizmente. A gente tem sorte pelos colegas que vão, pelo nível de cultura que 

possuem e que vão para lá. Temos colegas e temos que saber conviver com pessoas que 

infelizmente não tiveram uma boa formação cultural e acabaram lá. Pessoas que não sabem 

escrever direito, não sabem o português.  Uma vez precisei de um trabalho com um prazo 

urgente e dependia de colegas de departamentos vizinhos que estão para nos atender. O serviço 

já estava lá fazia uns 20 dias e não me atenderam porque o prazo máximo era de 30 dias. Como 

faltavam ainda 10 dias eles responderam que ainda tinham prazo, por isso ainda não haviam 

respondido. Tem pessoas que não compreendem o significado de palavras, outras falam errado, 

como por exemplo: ―pobrema‖, e estão trabalhando em gabinete de alta responsabilidade. Todos 

os cargos exigem nível superior e alguns com formação específica. Todos os cargos de direção 

podem ser nomeados com alguém de confiança vindo de fora do Estado. Estado é um ―pai‖, mas 

de mecanismo ele é muito pobre.  Não há um esforço para se profissionalizar e atualizar, 

principalmente dos mais antigos e de carreira. É triste. 

Quis fazer um curso, mas alguém da área me disse que eu não podia ir, pois a mesa não podia 

ficar vazia, não podia se ausentar. Ainda tem essa mentalidade. Pode não fazer absolutamente 

nada, ou fingir que faz, mas tem que estar lá. Outros colegas que dormem. A pessoa não faz 

nada, mas está lá. É muito complicado, ficamos atrelados a isso, não pode falar que um dormiu, 

outro só fica na internet. A gente só fica guardando. Não pode falar. É triste! 

O importante é ficar lá, mesmo que não trabalhe. O Estado, que teria que ser tão proativo, não 

tem uma gerência íntima de cada funcionário para observar, para estimular e estabelecer 

resultados. Chamar atenção daquele que dorme, não tem retorno do RH. Não tem apoio da 

gerência, só há cobrança, as vezes, mas não há um caminho para ter uma produtividade maior. 

Ele poderia ser empreendedor. Pega no pé de dois, daquele que é amigo, do ―puxa saco‖. O 

chefe acaba entrando no esquema sem perceber. O máximo que dá para fazer é ficar revoltado. É 

uma pena! Nesse meio entra a ‗galera‘ sem conteúdo, sem nível. O Estado poderia estar num 

nível muito mais elevado. 
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3: Em alguns casos abre a possibilidade através de concurso interno, mas a maioria foi por 

nomeação.  

É um cargo de confiança, de nomeação. Não há concurso público para preencher esse cargo. 

Houve um concurso interno, mas pode até ser contestado juridicamente. Esse cargo pode ser 

preenchido por alguém de fora, sem possuir um cargo interno.  Essa política do concurso interno 

não é mais utilizada, a maioria é preenchida com nomeação sem concurso interno. 

4: Vejo que a grande maioria é indicada por critério político. Na minha área sou uma exceção. 

Em outras áreas mais técnicas, vejo que isso acontece, mas na minha os cargos são nomeados 

por afinidades políticas. 

5: Por nomeação, geralmente indicação por afinidade 

6: Os critérios partem diretamente de indicação do diretor técnico do departamento da gestão em 

vigor. Os cargos de primeiro escalão, estes sim, partem a indicação diretamente da secretaria a 

pedido de alguém.  

7: Na minha secretaria é necessário ser concursado. No estatuto exige-se 3 anos e ser 

concursado. Mas quando se faz necessário, acha-se ―brecha‖ na lei. Sei de uma pessoa que é 

diretor e não tinha três anos como concursado, deram um jeito. É um cargo nomeado, o que vale 

é o tempo e a indicação, não necessariamente a competência.  

Geralmente os juízes têm uma força muito grande. Percebo que lá fazem lobby para ocupação 

dos cargos, alguns ocupantes de cargos não são tão capacitados. 

8: Atualmente, os postos mais altos não são ocupados por pessoas do quadro permanente da 

instituição 

9: Acredito que se basearam em conhecimento técnico, ética profissional e idoneidade para me 

nomear. O cargo pode ser ocupado por pessoa que não seja de carreira, no entanto eles me 

nomearam. 

10: Isso varia muito, alguns são meramente políticos enquanto outros levam em consideração a 

experiência profissional, mas é feito de modo aleatório.  

5. Quais os fatores que levaram a aceitar o cargo? 
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1: Primeiro: gosto da especificidade da minha área. Segundo: minha formação profissional se 

deu neste campo de trabalho. Terceiro: a proposta era boa e chegou num momento em que eu 

podia assumir e o tempo político era favorável para o desenvolvimento e ampliação de projetos.  

Tinha a ver também com a minha formação política, formação profissional e escolar. Na 

realidade com o momento e formação que tínhamos naquela época, meu curso formou muitos 

profissionais que se inseriram em movimentos e atuações sociais.  

2: Conhecimento, como oportunidade de conhecer o Estado antes de vir a ser concursado. O 

desafio pela periculosidade. O financeiro não.  Eu já presenciei pessoas serem chamadas sem 

nenhum critério. Eu fui com currículo, eu fiz duas entrevistas, tive que responder perguntas 

sobre direito criminal, como se fosse uma seleção, fui contratado para o cargo que ocupo, pois 

batia com o meu perfil. 

3: Gosto muito do trabalho administrativo e de exercer a função nessa área administrativa. 

Sempre liderei grupos, então percebi em mim algo natural para administrar. Ela se junta à 

questão pessoal. Teve entrevistas, testes, e o pessoal colocava medo, por deixar uma carreira 

técnica e ocupar um cargo de confiança e que eu perderia certa ―estabilidade‖, mas eu julguei 

que conseguiria dar conta, e por mérito, por testes e consegui assumir. Eu não tenho a relação 

política, como outros que ocupam os cargos e que simplesmente foram nomeados por aspectos 

políticos. 

4: Achei interessante a proposta e a dimensão do trabalho. Ele pode abranger uma parcela muito 

maior de pessoas e de uma grandeza muito maior do que eu vinha experimentando. Achei 

desafiador. Poderia trabalhar com a tecnologia repercutindo no desenvolvimento econômico do 

Estado, de certa forma. 

5: Trabalhava antes com defesa do consumidor, questões de cidadania, acabei indo trabalhar em 

uma grande empresa, na área de atendimento ao cliente. Segui a vontade de retornar a uma 

empresa publica. 

6: Vontade de servir e de  poder contribuir com o meu conhecimento. 

7: Eu já havia me consagrado tecnicamente, aceitei por ter sido um reconhecimento e a 

oficialização do que já vinha ocorrendo.  

8: É a evolução natural da organização do trabalho na instituição. Em um projeto você é técnico 

em outro é coordenador.  
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9: Desafio profissional,  melhor remuneração. Eu já havia assumido esse mesmo cargo em outra 

gestão. No entanto eu havia me colocado à frente para implantar uns procedimentos novos e 

uma nova forma de atendimento. Eu encarei e me comprometi me expus aos funcionários, 

porém os meus superiores foram atropelando e tomando decisões que contradizia ao combinado 

com os funcionários, sendo assim eu me desliguei do cargo. Com o passar do tempo e na nova 

gestão, o novo secretário me chamou novamente, acredito que isso afirmou a importância da 

idoneidade e me incentivou a aceitar novamente, até pelo desafio, a melhoria na remuneração e 

reconhecimento. 

10: A possibilidade de vivenciar esta função e trabalhar na gestão das políticas, que é o que mais 

gosto. 

6. Com relação aos projetos ou intenções a serem desenvolvidos, o que tem podido 

realizar? Quais as facilidades e dificuldades encontradas? 

1: Realizamos, no conjunto da Instituição, a maior parte das propostas de trabalho, seja a 

implantação de programas específicos sob nossa coordenação, seja projetos de médio prazo ou 

ações focais e emergenciais.  

A dificuldade é sempre a obtenção de recursos financeiros, o cobertor é sempre mais curto que 

as pernas, associado a uma quantidade de profissionais menor do que o estimado para o bom 

desempenho dos vários programas, projetos e ações que realizamos isto vale para o nível 

estadual e municipal. 

O fator facilitador, em primeiro lugar, é a capacidade técnica e disponibilidade pessoal dos 

profissionais e gestores, segundo é uma área de relevância, terceiro são as linhas de 

financiamento, nacional e internacional  para o desenvolvimento de programas e projeto – que é 

pequena, mas é um facilitador. 

2: No primeiro ano foi brilhante. Eu achava que era eu quem tinha que pagar, tal o 

conhecimento que eu obtive. Eu tinha uma gerente fabulosa. Eu tive sorte de ter uma pessoa 

muito culta e brilhante como ela. Ela me ensinou tudo e me acompanhava e dava retorno, 

ultrapassou a minhas expectativas. Hoje com outras chefias fui desmotivando e fui estagnando, 

parece que tem que emburrecer. Tem pessoas que não admitem algumas coisas, temem ter que 

estudar, ler na mesa. [...] mas parece que não pode, parece que tem que fingir que não aprendeu 
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nada. É muito complicado. Estamos desmotivados. Estou desenvolvendo muito, muito menos. 

Fora a desmotivação: o ambiente é desmotivador. 

Parece que eu cansei! Eu demorei um mês e meio para desenvolver um projeto, li 7 livros e o 

comentário entre os colegas é que eu não fazia nada.  O chefe que me solicitou me elogiou, ficou 

contente. Mas o outro diretor reclamou que demorou muito. Eu acabo lidando com várias 

chefias que estão relacionadas ao processo que eu acompanho. Uma chefia que está diretamente 

relacionada ao trabalho que demorei um mês, elogiou, o meu chefe direto questiona. Eu até 

canso, às vezes não dá para explicar, nem vai entender, não sei mais o que fazer. Eu ligo 

escondido para pessoas de outra área para pedir respaldo, ou trocar idéia, pois a chefia imediata 

não entende nada do assunto. Eu percebo que enchi o ―saco da pessoa‖, mas não tem como e 

nem vontade para entender.  

3: Existe uma burocracia que torna difícil executar alguma coisa. É difícil renovar a infra-

estrutura, que na empresa privada troca com facilidade. Nós temos que passar tudo por licitação 

e às vezes demora seis meses. Quando eu vim havia certa desorganização. Estava largada, vícios 

de procedimentos, me pediram para ajudar, até que eu consegui ajudar bem, e conseguimos dar 

uma confiança maior na organização. Acho que fizemos 70% do que era necessário a fazer. 

Ainda temos projetos caminhando. A cultura da empresa é muito é mãezona para os 

funcionários, ela é muito paternalista. Eles, os funcionários, esperam muito da empresa, ela não 

tem muita iniciativa para resolver; as pessoas aguardam muito, e gera a mania de transferir os 

problemas para a empresa. O que é particular elas transferem para a empresa pública, e como ela 

acolhe tudo, gera um círculo vicioso. Não há uma forma de avaliação mais estruturada de dar 

retorno sobre o desempenho. 

Aquele que atende bem com qualidade, no prazo desejado, ele não tem grandes diferenças 

daquele que atende mal e com qualidade ruim. Essa é também uma grande dificuldade. Não há 

estimulo para quem trabalha bem, uma perspectiva. E também vê o pessoal ao lado que não tem 

bom desempenho, como se nada estivesse acontecendo. Outra dificuldade é a cultura de diversos 

tipos de funcionário que ocupam cargos muito próximos. Em um setor aqui, existem três tipos 

de mão de obra. Temos uns que são servidores públicos que passaram por concurso público e 

são liberados para trabalhar aqui no órgão; outros são funcionários de outra secretaria com 

regime diferente, mas exercem a mesma função, e ou por concurso público, e tem também o 

terceirizado. Antes era só concursado, então começaram a dificultar o envio das pessoas para cá. 

Pois quando as áreas mandavam os funcionários para cá elas ficavam sem a mão de obra lá e 
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não era reposto, com o tempo preferiram não mandar mais. Antes mandavam o funcionário para 

que eles passassem a receber a gratificação. No começo houve concurso para atendente ou 

concursos internos, a outra secretaria não obteve mais autorização de concursos públicos, por 

motivos políticos, e passou a existir a contratação de terceiros. A empresa é contratada e é ela 

quem coloca as pessoas lá. São salários diferentes, acesso aos cargos diferentes, horários 

diferentes, benefícios diferentes, carga horária diferentes. Tem gente que está fora. Todos têm o 

mesmo treinamento, que é padrão, mas eles têm essas características diferentes. Uma das minhas 

frustrações é que eu não tenho governabilidade sobre isso. A tendência é passar a ser tudo 

terceirizado. Em termos financeiros o terceirizado é bom, a secretaria não se preocupa com a 

parte administrativa pelos postos. Só que a parte do terceirizado é que sofre maior rotatividade, 

pois temos que treinar sempre, é a mais barata, é a tendência, e também pela dificuldade de se 

prover os concursados. As três formas de contratação entram em conflito. 

4: Ao que me trouxeram está sendo realizado, mas com limitações. Não há como abranger 

aspectos muito técnicos, não há equipe capacitada para dar o suporte necessário, nem teve como 

cumprir prazos e outros controles e procedimentos mais amplos. O que eu estou realizando é a 

implantação de novos procedimentos, revendo processos de trabalho, informatizando e 

enxugando estruturas e modo de trabalhar para dar mais resultados efetivos para a secretaria. 

Tudo o que fiz foi válido, mas a partir do momento que meu trabalho afeta, de alguma forma, a 

maneira de trabalhar das pessoas aí fica mais difícil. Aí eu conheci a força e a interferência 

política. A pessoa que está no posto mais alto, e uma delas coordena meu trabalho,  não tem 

conhecimento técnico, ou seja, essa foi uma das pessoas indicadas politicamente e não 

profissionalmente, e acaba por interferir na velocidade, na qualidade e abrangência do que pode 

ser feito.  Bem, há também outro fator: o pouco envolvimento do alto escalão. Não há 

capacitação aos funcionários. As pessoas não vêem sentido no que fazem e muitas vezes não 

sabem o propósito ou não tem interesse nesse propósito. Há pessoas sem engajamento. Há 

funcionários de carreira disponíveis e que estão interessados em projetos novos, isso facilita. 

Outro dificultador são os recursos. Outra coisa que facilita é o fato de o trabalho ter um objetivo 

definido, enfim eu ter sido contratado para um objetivo claro, quando isso ocorre é mais fácil de 

envolver as pessoas, e acabam somando conosco. Há outros gestores que não tem clareza do que 

vão fazer e qual o propósito de seus cargos e departamentos. 

5: Não é possível planejar tanto no trabalho, exerço mais a carga de executor. É necessário fazer 

o posto funcionar. O importante é que as ações estão de acordo com a diretriz do programa. Isso 

com certeza é atingido. As dificuldades são vistas como a falta de agilidade da gestão publica. 
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Por exemplo, existem licitações para contratação do serviço de lanchonete. Mas é necessário ir 

ao processo de licitação que existe aos dois anos. Barreiras do procedimento Público que quer 

preservar uma lisura e acabam atravancando. 

6: Projetos? Muito pouco, em relação às intenções podemos dizer que são inúmeras, mas 

esbarram nas dificuldades inerentes ao serviço público (burocracia estatal, recursos escassos, 

falta de vontade de alguns servidores, contensão de despesas etc ) ..não há facilidades. 

7: Estamos implementando muitas coisas, porém não com a velocidade que gostaríamos. Há 

muita resistência nos funcionários mais antigos. A modernização dos sistemas e controle dá 

mais informações para gerenciar e dar visibilidade para serem cobrados os processos, os prazos, 

as responsabilidades. Parece que o pessoal que já está acostumado com formatos antigo resiste 

mais. Não gostam que se imponha metas, nem cobrança, nem prazos, nem comparações. As 

ferramentas de controles internos não são aceitas, pois elas são capazes de medir o desempenho, 

e por incrível que pareça, as pessoas com mais poder resistem mais ainda a essas mudanças, 

procurando manter em seus gabinetes o mesmo funcionamento, nas diferentes cidades do 

Estado. E quando é distante da capital, mais poder local eles têm e mais resistência encontramos, 

em algumas cidades menores no interior do Estado, alguns executivos e magistrados reinam, o 

poder no município é muito grande, Fica difícil propor mudanças, desde arrumação de espaço 

físico, ou equipamentos, ou troca de materiais de trabalho, Se não houver uma posição muito 

firme de quem está acima de nós, que nos dê respaldo, não conseguimos, pois o poder do meu 

departamento é limitado. Avaliamos o que vale a pena entrar em choque e o que não vale. 

8: Para mim os projetos são diferenciados em sua essência, pois as pessoas, o objeto e as 

relações são novas e constituída em cada um deles. As facilidades são dadas quando se tem claro 

que as interações são fundamentais para os resultados e as dificuldades quando não se tem a 

gestão em articulação permanente, mas focada em um aspecto apenas. 

9: A principal dificuldade é não ter um orçamento definido para o nosso planejamento anual,  a 

cada projeto a ser implantado tenho que pedir o deferimento da área financeira e muitas vezes as 

despesas oneram outras Secretarias e a dotação não sai. Havendo outras prioridades. 

10: Há muitas dificuldades estruturais e administrativas. Pouca vontade política em promover 

algumas mudanças necessárias e pouca transparência sobre a questão orçamentária. Mas do 

ponto de vista da organização do trabalho, formação da equipe, elaboração de projetos e 

execução dos mesmos, temos tido bons resultados. 
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7. Como vê a relação entre a atuação de sua área de trabalho e o que a população anseia?  

1: Onde eu trabalho é previsto instâncias de discussão e de decisão ascendente, enquanto campo 

e espaço de mapeamento de necessidades e tomada de decisão em diversos níveis de gestão e 

segmentos sociais,  estão articuladas a instâncias descendente de discussão e decisão - agora já 

em forma de programas, prioridades, eixos de trabalho e também manejo dos recursos 

financeiros. Isto não é mágico, há um espaço gigantesco entre as necessidades sentidas pela 

população, a oferta de serviços e a qualidade e o tempo desses serviços, mas se tem excelentes 

resultados. No campo específico em que trabalho atuamos junto aos profissionais, aqui também 

as necessidades são muitas, há sempre um delta a ser percorrido, apesar disto há um 

reconhecimento a cada passo dado, e os resultados são visíveis. 

2: É uma secretaria pobre, mas poderia ser melhor. Em relação à população em geral, as pessoas 

nem sabem que ela existe, acha que é a mesma de outras secretarias. É mal vista. Há projetos 

muito interessantes, tem uns projetos numa outra coordenadoria de nossa secretaria  ( integração 

social e cidadania). O coordenador é um gênio. Ele incentiva, ele bagunça tudo, desafia., A 

coordenadoria é espetacular. A idéia é dele, eu acho que o cidadão deveria saber o que acontece. 

Ele trabalha com os egressos. Às vezes o secretário acaba apoiando. Ele deve ter no máximo uns 

30 anos, acho que ele é um empreendedor. Ele serve como exemplo. A minha área dá para 

melhorar, mas tem um êxtase de desmotivação muito grande. Fico triste. Até vou bem na 

avaliação de desempenho, mas isso não me motiva. 

3: Está bom como somos em termos de  infra estrutura. Mantemos limpos, mantemos 

treinamentos, então procuramos dar essa infra. As pesquisas de satisfação são muitas. Nas 

pesquisas de satisfação às vezes tem essas questões de infra e somos muito elogiados. Reclamam 

em alguns quesitos, porque esperou demais ou a informação foi  errada. Mas na questão da infra 

somos bem avaliados. 

4: Bem, infelizmente, nessa minha experiência vejo que pequena parte do esforço é direcionado 

à população e a maior dele é para manutenção dos cargos e nos interesses pessoais. 

5: Não é possível planejar tanto no trabalho, exerço mais a carga de executor. É necessário fazer 

o posto funcionar. O importante é que as ações estão de acordo com a diretriz do programa. Isso 

com certeza é atingido. As dificuldades são vistas como a falta de agilidade da gestão publica. 

Por exemplo, existem licitações para contratação do serviço de lanchonete. Mas é necessário ir 
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ao processo de licitação que existe há dois anos. Barreiras do procedimento público que quer 

preservar uma lisura e acabam atravancando. 

6: É de boa aceitação, conforme estatísticas e pesquisas por nós realizadas,  pois procuramos 

fazer sempre o melhor, otimizando os recursos existentes e buscando sempre melhorar a 

qualidade a fim de que a população seja  assistida nos seus anseios. 

7: Infelizmente os interesses internos  muitas vezes não consideram as necessidades da 

população. Com certeza estamos devendo a ela. 

8: Do meu ponto de vista é fundamental para poder apresentar produtos ou serviços necessários 

para a sociedade. Em alguns casos, o estado é o único fornecedor desse produto ou serviço e 

assim é de extrema importância seu fornecimento com qualidade. A questão é definir a 

qualidade e como se apresenta para o usuário, há áreas que tem essa preocupação, outras menos. 

9: Acredito que nossa busca em melhorar os sistemas de atendimento, vem ao encontro com o 

que a população espera, que é um atendimento ágil e eficaz, além de um tratamento mais 

humano. Apesar de encontrarmos muitas dificuldades e entraves para isso, o processo é mais 

lento do que anseia a população. 

10: A área onde atuo não tem muita visibilidade da população em geral, portanto a cobrança é 

mais direta dos profissionais que atuam nos serviços que supervisiono e dos usuários dos 

mesmos. 

8. Como vê as críticas que são feitas ao serviço público? Há fundamento? 

1: Creio que o servidor público toma esta assertiva para si. Neste sentido acho injusto, penso que 

se isto fosse verdadeiro a saúde, a educação, o transporte público estariam numa situação 

extrema de calamidade, creio que o que temos de qualidade e de regularidade dos serviços é 

muito mais pelo esforço coletivo dos servidores, pois, como uma política pública se realizaria se 

não através do trabalho dos servidores públicos? Como conseguiríamos ter sucesso nas 

campanhas de vacinação, controlar doenças transmissíveis, epidemias, sem o envolvimento dos 

trabalhadores da saúde? E a educação? Quem segura as escolas públicas? Os professores sofrem 

ameaças e agressões de pais e alunos e as instâncias públicas responsáveis não têm demonstrado 

seriedade neste enfrentamento. A configuração familiar mudou. O instrumental teórico e o 

instrumental de técnicas e estratégias de convivência, necessários ao professor, mudam na 

velocidade do desenvolvimento tecnológico. O professor, como demonstram vários estudos, fica 
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só nesta roda viva – duela com a família, com a Escola,  com os gestores máximos da Educação, 

e a guerra dentro e fora dos muros das escolas permanece. A crítica tem fundamento, neste caso, 

não aqueles que estão entrincheirados nas Escolas, mas para aqueles que se aproveitam desta 

situação e nada fazem. A situação da Educação é crítica – quem segura as escolas públicas são 

os servidores públicos que estão dentro das Escolas – perdidos e tentando entender e dar um 

rumo à guerra que ninguém quer ver. 

2: Não tem fundamento. Não sabem a realidade. Criam estereótipos de que não trabalhamos. 

Você pode ver colegas enrolando. Mas tem que trazer resultados. Não sei se vem dessa época do 

marajá.  Tem idéia de que não se trabalha. Quanto à qualidade tem fundamento.  Há falta de 

educação entre os funcionários, falta profissionalismo, tem dificuldade em separar o particular 

do profissional, Há em alguns má vontade. Não dá para ter uma qualidade, sem vontade. Não sei 

se a falta de motivação, se não tem mais expectativas. Não sabe o que gera. 

3: De um modo geral há fundamento. Aqui ainda se tenta fazer com que o serviço público seja 

oferecido corretamente, para que o cidadão não se sinta roubado ao pagar os impostos. Ampliar 

horário de uma forma mais excelente de retribuir. Só que em outros lugares, as pessoas são mal 

tratadas, ainda com a tendência de reclamar, o serviço é mal avaliado. Mas o problema é num 

todo. Será que há incentivo? Será que tem treinamento? Mas sempre quem leva a culpa é quem 

está atendendo.  

4: Há duas partes: o servidor e o serviço público.  Acaba tendo fundamento, pois a 

administração investe muito pouco nos funcionários e no seu funcionamento, assim é muito 

comum as pessoas perderem o propósito do que fazem e para que fazem. 

5: O que falta no nosso caso é divulgar melhor os períodos de melhor eficiência. O serviço é 

excelente, peca quando não pode atender a demanda. Isso varia na época. O tempo máximo de 

espera é de até uma hora sentado e até 15 min. em pé. 

6: Infelizmente as críticas existem em algumas áreas e têm fundamentos os quais se alicerçam  

como relatado acima: ( burocracia estatal, recursos escassos, falta de vontade de alguns 

servidores, contensão de despesas etc.)   

7: Eu concordo que tem fundamento sim. Há intenção e propostas de melhoria. Mas as 

alterações ocorrem muito devagar. 
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8: Em alguns momentos tem e em outros não. Mas de maneira geral, a crítica ao funcionalismo, 

como ―bode expiatório‖ dos problemas da gestão pública, não está mais sendo aceito pela 

população. Os meios de comunicação de massa têm apresentado com muita propriedade os 

problemas éticos de partidos que estão na poder e se utilizam da máquina pública na busca de 

rápido enriquecimento ou de perpetuação do poder. (e de outros partidos também) A questão é 

de impunidade. 

9: Fico triste com as críticas feitas de forma a generalizar o serviço público,  mas entendo que 

―os que estão vendo de fora‖  tem dificuldade em separar ―o joio do trigo‖, pois realmente há 

motivo a ser falado, mas não é generalizado. 

10: Muitas são fundamentadas sim, o mau uso do orçamento, a falta de clareza das ações e as 

decisões muito mais políticas que técnicas interferem profundamente na execução e, 

consequentemente, na qualidade do trabalho realizado. 

9. Quais as características do Estado, as características de sua secretaria e de sua área que 

são comuns e dificultam o desenvolvimento de projetos?  

1: Respondido na pergunta 6: poucos recursos e falta pessoal qualificado, ou seja, numero menor 

do que o necessário. 

2: A falta de motivação dos superiores. É o principal. Tem gente que fala ―não sei se na segunda 

eu volto‖. A falta de educação de alguns colegas.  A pouca cultura, a estagnação, a falta de 

mentalidade de aprimorar, de buscar cultura. Há uma acomodação, e fazer cara feia se alguém 

busca se aprimorar. Ela é triste. Ela é a alma do Estado. 

3: Em todos os níveis é a burocracia. Não há nada no Estado que não fuja da licitação. Ela é boa, 

defini padrão, mas são muito burocráticas. Os vários recursos que atrasam o processo. Aqui 

alguns serviços estão indisponíveis há mais de um ano. O processo de contratação não consegue 

se efetivar. Voltamos à estaca zero. Dificuldades de oferecer o máximo de serviços e não 

conseguir dispor pela burocracia. Há o discurso do atendimento de qualidade, mas essas 

questões dificultam. Repor funcionários, nesse momento passa por dificuldade. Muitos foram 

embora não temos reposição. Com o terceirizado há dificuldades. Estamos atendendo 60% da 

capacidade, por essas dificuldades que refletem na população. Há intenção da forma correta, 

mas esbarram nos procedimentos políticos, burocráticos e legais. Há o cronograma, mas demora 

muito pelas brechas nas leis e depois muitas vezes ocorre os recursos, daí tudo para até 
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responder aos recursos, que interrompem os processos. Hoje se tem a tendência de fazer uma 

única licitação para tudo, para não demorar tanto, assim se torna mais ágil. É uma política que 

altera a forma como vinha sendo a administração. Nos últimos postos que foram inaugurados 

tem tido a tendência de colocarem como gerentes pessoas das empresas terceirizadas. Essas 

decisões têm sido tomadas por todas essas dificuldades de se manter essa estrutura e a filosofia 

pela burocracia e a demora. Os postos terceirizados que são administrados por gerentes de 

terceirizadas ainda estão sendo avaliados, não dá para saber ainda como está a qualidade e o 

comprometimento.  

4: Dificuldade de se colocar no lugar do cidadão. Não há uma visão voltada para fora. Pequena 

formação e capacitação técnica dos funcionários. 

5: Talvez os processos de contratação de serviços, compra de produtos por meios legais de 

licitação. É lei e não nos cabe questionar. Concordo e acho que é o meio mais correto. No 

entanto, a qualidade do serviço pode ser comprometida. Ex: cola que não cola, [...], problema de 

limpeza. 

6: Exatamente essa burocracia, os recursos, a falta de vontade citadas antes.  

7: As condições encontradas são comuns e inviabilizam a execução das funções de forma 

técnica isenta, enfim, elas impedem a aplicação da competência profissional. Outro fator é o 

político que interfere em tudo. 

8: A questão principal, nestes últimos tempos, foi o desmanche da tecnocracia pública. Ou seja, 

servidores públicos, bem formados e com poder de decisão. Está em um movimento de se ter 

melhor formação, mas o poder não, pois a maioria dos cargos públicos que eram exclusivos de 

carreira hoje podem ser todos preenchidos de fora do quadro da instituição. (Na década de 60 a 

80 somente o dirigente máximo era indicação política, os demais de carreira, depois foi aberto 

para um percentil 1/3).  A questão do papel e do tamanho do Estado, atualmente, não está em 

voga, mas carece de uma melhor discussão social. 

9: Muitas vezes o processo é muito moroso, devido a burocracia exigida na legislação, o 

resultado e a presteza fica aquém do desejado  

10: Atuo na Secretaria considerada ―prima pobre‖, com um orçamento limitado, mas em 

contrapartida, com um número enorme de ações a serem desenvolvidas. Concomitante a isso, o 

agravante é que o departamento em que atuo é ainda mais ―esquecido‖ do ponto de vista da 
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visibilidade que ele pode oferecer. Apesar de muitas normativas legais nortearem e fiscalizarem 

meu trabalho, elas não dão conta de cobrar todas as ações que devem ser feitas. E nessa 

morosidade o tempo vai passando sem que consigamos avançar no sentido de atender a demanda 

e com qualidade. A eficácia do trabalho depende muito mais dos profissionais enquanto 

engajados e preocupados em garantir os direitos dos atendidos, do que da gestão em promover 

políticas públicas. Mesmo ocupando um cargo de chefia seu alcance não é suficiente para 

promover tais mudanças. 

10. A imagem que você tinha da administração pública antes de assumir o cargo e a que 

você tem hoje é a mesma?  

1: O cargo não mudou minha visão, facilitou a compreensão de alguns gargalos legais, técnicos 

e éticos que não tinha antes. Um exemplo é o uso do recurso público, na minha área cada vez 

mais a regulação do uso de recursos torna-se mais complexa – mais controle e mais 

transparência dos recursos utilizados. Isto se tornou mais claro e mais relevante quando assumi o 

cargo de Diretor. Além do mais, tenho que acreditar no serviço público, entrei com essa visão e 

estou por isso. 

2: Ainda é a mesma. Como pretendo fazer concurso, eu tenho que acreditar que o Estado ainda é 

moral. Que tem falhas, tenho que acreditar que tem exceções, quero acreditar que ele tem um 

poder e uma tutela séria. Há pessoas sérias e cultas e buscam aperfeiçoamento. Já a moralidade, 

eu acreditava. Eu quero acreditar nisso. 

3: É a mesma. Não tinha uma boa imagem e continuo não tendo. 

4: Algumas coisas se confirmaram. A falta de preparo profissional dos funcionários e que há 

acordos políticos. Eu achava entretanto, que havia algo em comum com a empresa privada que 

era a resistência  a mudança, mas é diferente do que eu imaginava. A resistência existe, mas é 

algo não revelado, são motivos implícitos, muitas vezes não tem nada a ver com o projeto em si, 

mas são fatores mais políticos ou de interesses particulares. Há jogo de forças e que infelizmente 

vai contra aos interesses do cidadão, ele sai perdendo com essas resistências internas. 

5: Particularmente, tive uma sorte incrível, pois nos dois lugares onde trabalhei, não existia a 

imagem ruim de funcionário público. Pelo contrario. É diferente da imagem divulgada na mídia. 

A experiência profissional cria uma imagem que pode ser diferente da imagem particular de 

outro serviço especifico 
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6: Não. Antes de assumir o cargo eu tinha a visão da maioria das pessoas, de que o serviço 

 público não funciona como deveria. Após assumir o cargo percebi que o serviço público 

funciona sim, tem resultados e busca atingir metas, quando os seus gestores e colaboradores o 

desejam. 

7: Houve mudanças na imagem. Antes eu não conhecia e tinha a visão comum e radical, eu 

visualizava a imagem de que funcionário era um vagabundo. Hoje eu percebo que existe o 

encostado, mas que é uma parcela. Muitos querem trabalhar, mas o impasse político dificulta. 

Não há autonomia, estamos muito amarrados pela burocracia. E infelizmente percebo que há 

interesse que esse modo de funcionar continue e há esforço para ser mantido dessa forma. 

8: Não, quando comecei a trabalhar no serviço público, por opção, ainda era socialmente mais 

valorizado. E em Fundações, na década de 70, a concentração da ―intelligensia‖ pública maior 

ainda e trabalhar nelas era um grande ―passo‖.  

9: Não, olhando de dentro e  estando envolvida no processo vejo que as dificuldades são muito 

grandes, e nem sempre é fácil fazer o que deve ser feito. 

10: Não. Em alguns aspectos pude perceber que de fato é muito difícil atuar sem recursos e por 

outro lado percebi que há mesmo pouca vontade política para determinadas ações.  

11. Você já presenciou ou já ouviu falar sobre desvios de recursos dentro do serviço 

público? Por que acha que isso ocorre? 

1: Claro que ouvi falar. Este tema esta presente diariamente na mídia. Creio que há uma 

mudança em curso na visão cidadã sobre o uso do recurso público. Uma parte dos brasileiros 

não quer mais ser roubado, isto favorece e dá ―permissão‖ à imprensa que vasculhe e investigue 

cada suspeita. A repercussão legitima este trabalho e esta exposição. Como todo processo social 

é lento, deve ser repetido á exaustão e então, talvez de repente e lentamente isto se torne um ato 

tão lamentável socialmente, familiarmente e politicamente que será de fato melhor não fazê-lo. 

Agora, pessoas que roubam, matam e cometem crime de todos os tipos, continuarão existindo. 

Isto é do ser humano, não é uma especificidade do setor público. Políticos com ficha corrida de 

acintes éticos têm em todas as eleições um punhado de votos – são eleitos e reeleitos, eles tem 

aprovação de uma parte da sociedade. Não adianta só bater em quem rouba, é preciso educar a 

sociedade para a ética pública e privada e a não aprovação daqueles que a corrompem. 
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2: Um dos trabalhos que faço é de análise de processos de obras de unidades. Abre-se processo 

para verificar um procedimento ou sindicância de análise de possíveis desvios ou suspeitas de 

alguma falha. Hoje posso colocar na manifestação, posso afirmar que existe fraude em tese do 

particular. Tem que ter muito tato para estudar bem, tem que fazer com cautela. A infração pode 

ser por motivações diversas:  Particular? Crime funcional?  Há uma apuração preliminar. Já foi 

constatado num processo antigo que o funcionário havia cometido infração de desvio de 

recursos envolvendo particular. No Estado ele não está mais. Ainda se apura a responsabilidade 

do particular. A coisa é muito demorada. A chefia não vê e às vezes não cobra. O servidor, o 

fato de ter a estabilidade e não haver reconhecimento, muitas vezes se questiona do por que se 

empenhar mais, se há o mesmo resultado no final do mês, no pagamento ou no reconhecimento 

dele e do outro que não faz nada. Isso pode favorecer a desmotivação, ou o comportamento 

como desse funcionário.  Apura-se com firmeza em relação ao particular, mas com interno não, 

é menor a apuração. 

3: Já presenciei e já tive de fazer relatório sobre isso. No dia a dia temos que lidar com isso. Já 

tivemos que demitir pessoas por causa disso. Há esse tipo de desvios em diferentes níveis, desde 

atender um amigo, em detrimento de todos os outros. É a filosofia aqui, nós não fazemos isso, 

não atendemos de forma desigual , sem privilegio, sem intermediação e com igualdade para 

todos. Aqui uma menina atendeu uma amiga e pedimos para sair. Não atendemos. Existe na 

sociedade o grande comportamento de obter vantagem, querem passar na frente. Mulheres que 

mentem que estão grávidas, pegam criança emprestada. As pessoas pedem crianças para pegar 

senha, Há a vontade de levar vantagem. A vantagem muitas vezes não tem uma substância 

concreta, mas é relativa para cada um. Há pessoas que agem com grande desonestidade, e não 

precisa.  Em termos de funcionários há aqueles que agem buscando vantagem, teve um que saiu 

no horário de trabalho para ir ao dentista, e ainda assim pegou e embolsou o estacionamento do 

dentista e na época ganhava 6 mil reais, diferente daquele que rouba uma comida no 

supermercado para comer. Mesmo aqueles que estacionavam sem pagar, sendo funcionário, 

cometem uma grande injustiça. Nós funcionários se nos apoderamos da vaga lesamos  o cidadão, 

lesamos o estado. Quem faz isso são pessoas com salários razoáveis. São atitudes que não vê 

vantagem. É subjetivo. Tinha um funcionário que roubava até o papelão para reciclagem e 

vendia, e não precisava disso. Então, é uma questão de educação e de falta de respeito ao 

próximo.  Todo o ser humano reclama que tem razão, só vê a sua parte. Tem gente que vem no 

último dia no último minuto para fazer alguma coisa, sempre tem razão e tem que atender de 

qualquer modo. O cidadão diz que paga nosso salário, cada um só olha para o seu 
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individualismo em todas as camadas. Rouba marmita um do outro no trabalho, roubo de muda 

de plantas, cidadão ou funcionário, roubo de papel de banheiro, mistura o que é público e o que 

é privado. Teve até roubo de parafuso. 

4: Eu suponho que há tentativas onde trabalho, mas é só impressão.  Comparando com a 

empresa privada vejo que o serviço público é visto como permissivo e que isso é fácil de ocorrer 

aqui. Então não sei se as pessoas são moldadas dentro da administração pública e ficam assim, 

ou se as pessoas sem ética são atraídas para esse contexto, por ter pouquíssimo controle e fama 

de corrupção. A outra coisa é que poder dentro da administração pública amplia a atuação. E 

depois é muito tentador para quem tem esses propósitos, pois os montantes são muito grandes, 

os projetos mexem com milhões, o que não visto fora dessa instância. 

5: Sim, imagino que causada pela estrutura das instituições e ao mesmo tempo das pessoas 

envolvidas no processo político. Aqui nunca ouvi falar. 

6: Não, nunca presenciei, mas acredito que ocorra devido improbidade administrativa e/ou falta 

de caráter. 

7: Desconfio de que possa haver, pois fala-se e desconfia-se muito, mas literalmente nunca 

peguei ou vi. Há alguns procedimentos de contratações que não são claros, e às vezes não há 

coerência quando se contrata. Percebo que há gastos desnecessários, e não se busca economizar. 

Não há um acompanhamento de resultados e metas cumpridas. 

8: Há muita veiculação dos órgãos de comunicação em massa, principalmente de filiados 

políticos, quando o partido assume o poder, pelas eleições. Nestes meus anos de serviço público 

nunca soube de um colega desviar recursos públicos e nem o pessoal de cargo do quadro. Há, 

porém a concentração de recursos em projetos políticos definidos pelos partidos atualmente (e 

muito verdadeiro no âmbito do PT) e não em toda a máquina. Ás vezes cria defasagem para a 

manutenção de serviços públicos exclusivos do Estado. 

Por outro lado, a questão do estado indutor do desenvolvimento não está ocorrendo. 

9: Já presenciei sim,  e acompanhei muitas sindicâncias e processos movidos contra pessoas.  

Infelizmente acredito que isso ocorra porque falta formação de caráter e moral, que vem de 

família. 
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10: Já sim. Um caso recente: um profissional de uma determinada área utilizava-se da máquina 

pública para adquirir remédios para o tratamento de uma filha, bem como para favorecer 

colegas. Outros casos já chegaram a mim, mas este é um dos mais recentes. Acredito que, 

infelizmente, faz parte de uma cultura institucional, que funciona não muito diferente do que 

vemos em determinadas situações, no que diz respeito à impunidade. Acredito que a 

desorganização e a falta de transparência contribuem muito pra isso. Não há uma 

profissionalização do trabalho em determinados setores, não fluxos e esse tipo de problema 

facilita o desvio.  

12. A fidelidade política que mantém pessoas nos cargos na administração impõe colocar 

os projetos de trabalho em segundo plano e a fidelidade em primeiro?  

1: Depende do pragmatismo ético e político. Depende também do tipo de cargo e função. Nas 

áreas técnicas isto é mais difícil, pois os usuários e a sociedade estão mais atentos para as ações 

públicas, para a qualidade dos serviços, estão mais conscientes de suas necessidades. E também 

não podemos ser ingênuos e pensar que quem quer manter seu cargo ou se reeleger pode brincar 

de não fazer nada, só trabalhar em prol de seu próprio projeto político – isto nem sempre é 

verdadeiro. A sociedade está mudando. O setor privado é mais ágil em capitalizar os pequenos 

movimentos de resignificação social, o setor público assentado nas suas inúmeras leis e amarras 

é bem mais vagaroso, tem mais dificuldade para se mover – apreende mais lentamente, mas não 

dorme no ponto. 

2: Na nossa secretaria ele tem que ter prioridade funcional, ele tem que se manter lá. Ele tem 

que fazer o que é exigido pelo cargo à bem da secretaria. O nosso secretário é apartidário. Pelo 

assunto e competência da matéria, é bom, pois acaba exigindo uma competência técnica. 

3: Acho que sim, mas o projeto de trabalho para ele se mantém, ele deve dar prosseguimento ao 

trabalho, mas nem sempre isso acontece. Teve gente (funcionário) que já veio aqui, e disse que 

veio aqui por ser apadrinhado político e que não veio trabalhar e não fazer e não fez. Mais tarde 

quando esse padrinho perdeu força ele foi mandado embora, Mas há pessoas que vieram com 

essa frase e estão aí até hoje. No governo Serra foram diminuídos os cargos de confiança para 

diminuir isso. Agora se houver vaga passa a ser de carreira. Chamava muita atenção esses cargos 

de confiança. Os cargos comissionados têm que ter caráter de chefia. 

4: Sim. 
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5: Particularmente aqui não vejo isso. É muito mais do que fazer documentos, é trabalhar com a 

cidadania. É visto entre os gestores, pessoas de varias linhas políticas, e todos estão 

comprometidos com essa missão. 

6: Ao contrário, projetos em primeiro e fidelidade em segundo, se não, não se mantêm no cargo. 

7: Sim, porque há muita descontinuidade de projetos, é como se houvesse um grande desgaste e 

por fim tudo pode ser abandonado e modificado com a nova cúpula assumindo, acredito que as 

pessoas nos postos acabam se desmotivando, ou diminuindo o comprometimento, achando que 

não vale a pena, pois tem pouca autonomia para decidir sobre os projetos. 

8: Isso é totalmente verdadeiro para quem é indicado pelo partido – vem com uma encomenda e 

com um tempo determinado para realizar. Para os servidores do quadro, conforme o contexto há 

possibilidade de realização não atrelada ao partido do poder (porém está tendendo a diminuir 

esta opção). Por outro lado, deve-se analisar a proposta de trabalho e, caso seja do interesse 

coletivo dar-se uma forma de realização. (opção que muitos não concordam).  

9: Acredito que não, isso depende muito do governante ou gestor, da sua posição, se ele é mais 

técnico ou mais político. Sendo mais técnico há mais facilidade dos projetos serem prioritários, 

se for o inverso... 

10: Para muitos sim. 

13. Os projetos que envolvem maior possibilidade de vantagens a serem negociadas 

tornam-se mais difíceis de serem executados corretamente? Justifique.  

1: Não vejo uma relação direta entre estas duas afirmações. Do ponto de vista político deveria 

ser mais bem executado, nesta área, projetos mal executados envolvem riscos e até óbitos, isto 

significa ganhar visibilidade pública e isto politicamente é péssimo, não sustenta nenhuma 

vantagem. 

2: No nosso caso, a vantagem que a pessoa tem o coordenador tem a ganhar,  reflete a bem da 

cidade, acaba por garantir uma boa imagem para a área dele, ainda bem. Se ele dá um ponto em 

falso, que não atinge o fim esperado, ou se tem ―X‖ de recursos que foi aprovado e se não usa,  

já vai para sindicância. O que peca é a falta de informação do que é feito lá.  
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Tem um projeto do Estado que mantém uma oficina, onde são lindos os produtos. Os presentes 

de natal que comprei foram todos de lá. Não há divulgação, ninguém sabe. Poderia ser maior? 

Faz de acordo com o que tem e aos investimentos que tem lá. 

3: Depende do caráter  e do que vê como ético, do que vê como justo. Há tendência de disputa 

interna, de gerir mais recursos, vai depender da ética. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Há 

pressões externas para que se tome decisões para dar vantagem, Há pessoas que facilitam e o 

sistema é bastante corruptível.  A tendência é resistir, ou entrar no esquema.  

4: Sim, pois há mais interesses em jogo.  

5: Está mais na parte de execução, não na negociação, não tem conhecimento. A parte de 

negociação fica para os cargos acima 

6: Ao contrário,  tornam-se mais fáceis de serem executados corretamente, pois existem 

interesses e facilidades de pessoas para que o projeto se inicie mais rapidamente.      

7: não respondeu 

8: Não tenho esta certeza absoluta, são vários os fatores para se ter um projeto andando, desde as 

questões da cultura das organizações, a visão técnica dos fatores envolvidos, a formação de um 

grupo de execução voltado para o impacto de sua ação, a visão política da ação pessoal, etc. 

9: Acredito que no momento em que vantagens passam a ser negociadas, o processo já não está 

sendo profissional e com certeza a execução não se dará de forma profissional.  

10: Não vivencio esta realidade, mas acredito que sim. Vejo que programas que chamam maior 

atenção são disputados entre as secretarias, o Bolsa Família, é exemplo claro na unidade onde 

atuo. 

14. Para ter a adesão dos funcionários em alguns projetos o gestor precisa relevar 

determinados comportamentos e esquemas? 

1: O gestor para ser respeitado precisa ter competência técnica e política, jogo de cintura e 

trabalhar em consonância com as competências e atribuições daquele setor e estar alinhado com 

a política macro no nível estadual e federal. O que é público não pode ser privatizado.  A idéia 

de que o gestor chega, faz o que quer e se mantém no cargo por muito tempo, não faz parte da 

minha convivência na secretaria, em especial em nossa área por ser efetivamente técnica. Fazer 
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vista grossa aos esquemas às vezes desfavorece o gestor, porque os esquemas sempre favorecem 

um grupo em detrimento de outro. 

2: Ele tem que ser impessoal, ,mais profissional. Não acontece isso no meu trabalho. 

Dependendo do superior, às vezes o que ocorre é mais facilidades para quem ele tem amizade, 

os mais próximos, se é mais antigo. Se tomar coisas juntos no bar ao final do dia. Ocorre a 

inflexibilidade e falta de visão.  Não tenho paciência para puxa sacos. 

3: Aqui no nosso caso isso não acontece. O que se releva aqui, se precisamos aumentar 

produtividade, se eles pedem , acaba permitindo, deixando sair mais cedo, troca de banco de 

horas. Houve coisas isoladas. O cara que levava papelão para vender, o cara contratava o irmão 

dele para arrumar os bebedouros, ele maquiava a licitação, ele fazia três cartas convites, e fazia 

com que o irmão ganhasse, com um valor caro. Nós pegamos o caso sem querer, fazendo 

cotação do serviço, daí vimos que estava super faturado, fomos verificar e descobrimos.  

4: Na realidade a adesão ocorre se há comprometimento da alta gestão. 

5: Estamos vivendo uma realidade hoje que é a terceirização dos serviços de atendimento. Então 

se eventualmente um funcionário não se adéqua, pedimos para sair. A jornada de trabalho do 

funcionalismo publico é de 6h, e intervalo de 15 minutos para tomar lanche. O fato é que esses 

15 minutos podem se alongar a meia hora. Existem essas possibilidades, mas para coisas 

pequenas. 

6: Não, eu não faço isso. No curso que fizemos com você eu lembro que uma médica, diretora 

de uma unidade da saúde chegou a dizer que não tinha como cobrar dos médicos o cumprimento 

de toda a jornada de trabalho, pois eles trabalham em vários postos, até para suprir o baixo 

salário e acabam pegando vários trabalhos. Ela citou que alguns acabam saindo antes e chegando 

um pouco depois do horário, para dar tempo de cumprirem toda essa demanda de trabalho. Ela 

disse que eram ajustes que ela tinha que fazer e que tinha que ser flexível, pois era uma realidade 

dos médicos na saúde. Eu discordo,  acredito que alguns façam isso, mas não acho que seja a 

única possibilidade e que não dá para trabalhar se não for assim.  

7: Acredito que sim. Quando ele quer manter o grupo mais próximo dele, às vezes acaba 

aceitando algumas coisas, faz parte do papel dele analisar a possibilidade de flexibilizar algumas 

coisas que não comprometem, porém se ele não tem o grupo com ele, então fica mais difícil. 
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8: Se quiser ter problemas de operacionalização do projeto e problemas futuros com a equipe 

sim. A equipe de trabalho deve ter claro quais os papeis de cada um e qual o objetivo do projeto, 

as demais questões devem ser construídas coletivamente e sempre acertada. É um processo 

contínuo.  

9: Na minha opinião relevar determinados comportamentos faz parte,  agora esquemas eu já não 

aceito. No serviço privado se seus subordinados não têm um comportamento exemplar, você 

simplesmente demite.  No caso de funcionários públicos concursados isso não acontece, então 

você tem que usar um pouco de psicologia e saber lidar com pessoas as vezes agressivas, as 

vezes reclamonas,  as vezes devagar demais. Temos que fazer vista grossa para determinados 

defeitos e focar mais na qualidade que as pessoas tem e que podem ser útil para determinado 

tipo de serviço. 

10: Em muitas situações se faz vista grossa para algumas ações, erros ou tratamentos e 

comportamentos inadequados, com a finalidade de manter a equipe de trabalho coesa para os 

projetos que a Secretaria precisa. Mas isso depende muito do profissional e da equipe de 

funcionários e, principalmente, se o cargo dos envolvidos é efetivo ou comissionado. Isso faz 

muita diferença. Os comissionados são "obrigados" a se sujeitarem a esquemas de trabalho 

cansativos ou que não condizem com sua área de trabalho, devido o cargo estar em constante 

"perigo". Já os efetivos têm mais liberdade em desempenhar apenas as funções para as quais foi 

contrato, devido à estabilidade. 

15. É possível para ocupantes de cargos de mando em órgãos públicos atuar sem oferecer 

favorecimento e sem fazer acordos? 

1: Creio que não há administração nem política sem acordos, seja na área pública ou privada, 

desde que  regida por  enquadres ético, estéticos, técnicos. Favorecimento pressupõe privilegiar 

um em detrimento do outro para obter algo ilícito ou ilegal.Acordos são necessários, fazem parte 

do cotidiano, é preciso priorizar, escolher, alocar recursos. É possível sim, pelo menos no meu 

âmbito de ação, gerir sem favorecimento.   

2: É possível, Pode vir a ser diplomático, educado, sem ser corruptível.  

3: Sim. 

4: Sim. Os funcionários podem aderir se perceberem o quanto o projeto pode dar sentido ao 

trabalho deles, pode trazer de beneficio legitimo, melhorar as rotinas, reduzir problemas ou na 
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prestação de melhor serviço publico. Acredito que se envolvam se houver um motivo e levarem 

a participar e se sentirem valorizados. Aí está a capacidade do gestor de apresentar de forma 

legitima as reais vantagens do projeto a ser implantado de acordo com os interesses públicos. 

Esse é o desafio.  

5: No programa da minha secretaria, isso está na nossa missão que não pode conceder 

privilégios em hipótese alguma. Na atuação sim é possível. Varias solicitações são feitas em 

outros níveis que não sejam na área de atendimento, mas são totalmente recusadas.  

6: Que pergunta difícil (...) Sim. Como disse antes, não é regra, apesar de existir, não é só isso o 

possível.  

7: Sim é possível, depende muito da formação da pessoa. 

8: Do ponto de vista da ciência política e da realidade não é possível atuar sem fazer acordos.  A 

questão é: que tipo de acordo é feito, sob quais valores se está atuando. Qualquer projeto tem 

sempre um favorecido e, muitos não favorecidos. O que se deve procurar é ampliar a todos o 

acesso e simplificar as regras de participação.  

9: Sim é possível. 

10: Sem favorecimentos sim, sem favor acordos também, mas já é mais difícil, pois, por mais 

que esteja em um cargo de chefia, sempre há alguém acima de nós que pode fazer algo desse 

tipo sem que tenhamos como evitar.  

 16. Buscar ter vantagem pessoal é um lema de sobrevivência no serviço público, já que o 

funcionário tem muito poucas vantagens profissionais. O que pensa dessa afirmação? 

1: Ter vantagem pessoal é uma palavra de ordem da contemporaneidade: seja feliz – compre X, 

tenha sucesso – é só querer. Pense! Projete seu futuro e siga avante e obterá tudo o que deseja.  

É um lema perigoso porque pressupõe uma personalização destituída de altruísmo. Este é um 

valor fortemente valorizado na nossa sociedade, inclusive na convivência doméstica, portanto 

deve atravessar também os profissionais do serviço público.  

2: Eu concordo. Eu vejo isso. A pessoa é católica, mete o pau no espiritismo. Daí vem alguém 

do centro espírita e assume um posto mais elevado. Para você se dar bem, começa a freqüentar o 

centro, passa a ser espírita. Há muita mistura. Para buscar vantagem, muda-se até de religião.  
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3: Não acho correto, até porque tem vantagens pessoais, mesmo que não tivesse,  não é correto. 

4: Todo mundo busca isso, as motivações é que são discutíveis. O que vejo são pessoas 

descrentes e acabam por buscar os seus próprios interesses e acentuar a visão denegrida do 

serviço público. 

5: Acho um absurdo. Isso é uma coisa de formação pessoal. Só me recordo de um caso em 

particular de um funcionário que recebia uma quantia de dinheiro para executar processos para 

diretamente para um departamento, no intuito de ganhar tempo, o que é proibido. O funcionário 

foi demitido prontamente. 

6:  Sim, pelo menos na nossa área sim, com os itens que eu citei anteriormente. Não sei avaliar 

se em outras áreas ocorre o mesmo. 

7: Não concordo com esse pensamento. Quem pensa assim está enganado. Não dá para trabalhar 

sozinho, tem que necessariamente compartilhar. A estabilidade é uma vantagem, só que no 

começo é bom, com o tempo acomoda o que não deveria ser, pois já que se tem garantida a 

estabilidade isso deveria ser utilizado como estímulo ao trabalho. 

8: É um circulo vicioso que não leva a lugar nenhum. Eu não acredito nisso. Não existe a 

possibilidade de uma vantagem pessoal não trazer detrimento a vários. Deve-se ampliar a 

possibilidade de todos participarem para se poder melhorar qualitativamente o trabalho e as 

relações sociais. 

9: Não concordo, porque ninguém é obrigado a estar no serviço público, se a pessoa acha que 

não é vantajoso, então saia e vá para a iniciativa privada. Apesar de nem sempre isso ocorrer. 

10: Não concordo. Não acredito que isso seja uma máxima que valha para todos. Os 

funcionários efetivos não precisam desses artifícios e a estabilidade proporciona uma 

tranqüilidade maior, até por conta de um plano de carreira definido e uma tranqüilidade com 

relação a garantia do emprego. Talvez possa ocorrer mais em cargos comissionados, mas ainda 

assim não são todos que se valem disso. 

17. A  administração pública valoriza quem trabalha e produz?  

1: Pensando agora, a administração pública (esta coisa intangível e sem identidade) acho que 

não se valoriza , mas muitos lugares/serviços público - sim.  
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2: As vezes não. Porque não tem controle direto sobre isso. 

3: Em termos, raramente, não é prioridade valorizar isso aí. Pela forma injusta de avaliação ou 

pela falta dela. Aqui mesmo se avalia de forma pessoal. Não tem critério justo. Às vezes é 

competente, mas as vezes não.  

4: Quase nada. 

5: Infelizmente não. Existe o reconhecimento pessoal, claro, mas não existe nada formal. 

6: Sim, pelo menos na nossa área sim, com os itens que eu citei anteriormente. Não sei avaliar se 

em outras áreas ocorre o mesmo. 

7: Não. 

8: De maneira geral sim e atualmente com a introdução da nova gestão pública mais ainda. O 

problema é a escassez existente, que faz com que a valorização seja muito primária.  

9: Em alguns casos sim,  mas acredito que ainda falta maior valorização. 

10: Isso depende muito da gestão atual, há gestores que fazem questão de valorizar o trabalho, 

mesmo que seja apenas como forma de ―controle‖, outros sequer fazem questão de ouvir seus 

funcionários. Mas é algo que não tem como responder somente sim ou não. Há muitas variáveis 

para se avaliar.  

18. A periodicidade de mandatos leva os gestores ocupantes de cargos comissionados a 

terem, em princípio, um prazo pré-fixado de contrato de trabalho. Isso pode influenciar os 

desvios, foco nos interesses particulares e o baixo comprometimento no trabalho? 

1: Como já falei antes, a sociedade está mudando, portanto a gestão pública também, se o gestor 

não quiser continuar na vida pública, estiver só dando um passeio, ele pode se dar a este luxo ou 

melhor: lixo. Isto não serve para os mandados de cargos eleitos pelo pleito eleitoral porque a 

ação destes é distanciada das necessidades mais imediatas da população e dos respectivos 

funcionários. 

2: Pode mudar a gestão,  mas alguns vão continuar. No que a pessoa faz está o medo de perder o 

cargo. Para se manter não fica tranqüila, com medo quer mostrar mais serviço. Não é um desafio 

saudável. 
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3: Pode influenciar, pois ele sabe que tem prazo, não vai prestar contas depois, mesmo que traga 

prejuízo. E não vai sofrer as conseqüências dos atos. Até o fato de a pessoa chegar dessa forma, 

ela já vem de uma cultura pela vantagem. Ela não procurou um concurso. Sua forma de ingresso 

no serviço público já está dentro de uma cultura que há troca de favor. 

4: Sim. Aproveita esse percurso e poder para preparar sua vida depois dali.  

5: Pode ser que influencie, mas talvez em postos mais altos. 

6: Outra pergunta difícil. Sim, são as dificuldades das características do serviço público e da 

sazonalidade dos mandatos.  

7: Alguns comissionados com indicação política, sem cargo de carreira,  acabam ficando de 

―saia justa‖, pois alguns acabam não entrando em confronto com o funcionário que é estável. 

Eles têm dificuldades de se posicionarem, acabam largando, não exigindo muito do 

desempenho, nem o melhor uso dos recursos. Há uma força nos funcionários de carreira, eles 

têm um poder paralelo, principalmente quando deixam claro a familiaridade com ocupantes de 

cargos importantes, principalmente de juízes, com certeza, é difícil aos diretores comissionados 

de confiança política, levar a ―ferro e fogo‖ se isso for gerar conflitos internos, pois há disputa 

de forças. Dessa forma os alguns diretores ficam enfraquecidos para cobrar e agir. Configuram-

se de forma acomodada e não se expõem. Os de carreira não vão querer também se indispor, 

pois o cargo é temporário, hoje ele é o chefe, amanhã ele é o subordinado.  

8: Depende de quem é a pessoa, quais são seus princípios, qual é seu comprometimento público, 

qual é sua ação política (particular/de determinado grupo/para a sociedade) 

9: Acho que em alguns casos isso acontece sim,  mas penso que a maioria dos comissionados 

quer fazer um bom trabalho e ter uma postura reta,  justamente para se manter no cargo,  pois 

pode ser demitido a qualquer momento. 

10: Talvez, a insegurança com relação ao término da ocupação do cargo torne mais difícil a 

elaboração de projetos de longo prazo, embora nem sempre isso signifique baixo 

comprometimento. Mesmo porque, apesar da rotatividade, o profissional comissionado político 

sempre acaba assumindo outra chefia posteriormente, o que já não ocorre com o profissional que 

possui cargo de chefia por mérito, pois isso não garante que ele permaneça no cargo durante a 

troca de mandatos. 
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19. Em relação à capacidade de ser justo, ter solidariedade e ter compaixão com o 

sofrimento alheio há quem acredite que os funcionários e gestores no serviço público não 

têm essa capacidade; outros afirmam que eles têm pouca ou que com o tempo vão 

perdendo essa capacidade. O que você acha dessas “crenças”? 

1: Como toda crença ela deve ter um pilar sustentado em algum dado de realidade, outros pilares 

suportam um tanto de fantasias. Esta é uma capacidade do humano, ir se ―des-sensibilizando‖ 

daquilo que se torna familiar. Mas o caos diário que habita o cotidiano do trabalho dos 

servidores, ao contrário da lenda, favorece uma mediação com o usuário, uma identidade com o 

cidadão que também vive seu caos seja no trabalho, seja como usuário dos serviços públicos. 

Aliás, a alienação à dor do outro também em um emblema da contemporaneidade, somos 

imunes ao menino de rua que cheira cola, mas choramos com as vitimas do Haiti. A dor está 

para além do meu jardim. Somos cobrados a sorrir na recepção, não pode demonstrar dor, não 

pode demonstrar pena. Vemos isso o tempo todo, como por exemplo, nas recepcionistas de 

companhias aéreas, que tem estar sorrindo o tempo todo. Esse modo está chegando ao serviço 

público, esse modo de atender, que acaba por não permitir expor compaixão.  

2: Acho que não tem mesmo. As pessoas dizem: ―eles que ser virem‖ ―Por que vou fazer mais se 

posso fazer menos?‖ 

3: Há pessoas que tem essa capacidade e que não vão perder. Como atendemos mal, as pessoas 

procuram caminhos legais ou não. A forma de o Estado atender incentiva isso. A pessoa, por 

vias normais, quer que asfaltem a rua dela, e se esses processos normais não dão chances aos 

grupos sociais, então, o que acaba fazendo? Apóia-se em alguém para ver se consegue, por conta 

de deficiência do poder público, no fim desvia mais a função pública. 

4: Acho que de um modo geral isso está ocorrendo na sociedade, mas pode se acentuar se a 

pessoa não vê perspective pela frente, tanto no trabalho como em outros locais. 

5: Acho que o processo de trabalho como um todo acaba deixando as pessoas mecanizadas. Isso 

acontece em qualquer lugar, não tem a ver só com o funcionário publico. No meu local de 

trabalho existe uma quantidade de treinamentos que fazemos com a intenção de despertar a 

humanidade. Ex: todo mês é escolhido um filme com uma qualidade reconhecida que trate de 

temas que possam despertar as pessoas para as relações humanas, pessoais, políticas.  
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6: Ao contrário. Os gestores não são justos às vezes, porém são solidários e preocupados com o 

sofrimento alheio, e não perdem estas qualidades com o tempo. Elas aumentam. 

7: Depende da ética de cada um, vejo isso acontecendo na sociedade como um todo, mas é claro 

que me choca mais onde trabalho. As pessoas estão muito mais preocupadas com elas mesmas. 

Quem tem uma formação mais sólida acredito que seja menos influenciado a se tornar frio com 

o sofrimento dos outros. Tem gente que realmente nem percebe o outro.  

8: Esta premissa do educador Guilherme Toro deveria ser constantemente discutida para a 

construção coletiva do significado desses termos em situações singulares. A questão é o 

entendimento no particular e como se reveste no coletivo essas premissas. Não se admite hoje, 

qualquer executivo sem esses valores Hoje, não sobrevive sem essa declaração de princípios e a 

incorporação nas ações cotidianas gerenciais.  

9: Acredito que essa capacidade é da pessoa,  e não é o tempo nem o lugar que vai fazer ela ter 

mais ou menos, ela já traz isso com ela. 

10: Não concordo. Há muito mais desconhecimento sobre o trabalho do que uma falta de 

solidariedade. Inclusive, muitas vezes o excesso de compaixão e solidariedade atrapalha o 

andamento dos casos de forma profissional e técnica, descambando-a para o assistencialismo.  

20. Fazer concessões para outros servidores que ocupam cargos superiores ao do gestor é 

menos grave do que buscar benefício para ele mesmo?  

1: Ambos são graves. 

2: É tão grave quanto. Importa para quem? Envolve a ética. Tem que ser impessoal. 

3: Os dois casos são  incorretos, não dá para justificar, é o mesmo nível de incorreto. Pode 

escolher sair, se é do nosso caráter. 

4: O fato de ser subordinado, com a autonomia restrita, muitas vezes não se tem opção se não 

realizar o que está sendo imposto. O que está implícito é a possibilidade de sofrer sansão, e a 

mais evidente é perder o próprio cargo. Quanto mais a pessoa tem interesse em se manter no 

cargo mais está sujeita a conceder aos superiores, por isso eu acho menos grave. 

5: Nenhum dos dois. Não consigo distinguir 
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6: Não,  é mais fácil jogar a culpa no outro, mas não isenta ninguém.  

7: Olha, a falta ética é a mesma. Quando a pessoa que solicita tem mais poder que você, o 

melhor a ser feito é solicitar que coloque tudo no papel, ou seja, que registre o que está 

solicitando. 

8: É tudo a mesma coisa, não tem atenuantes para a questão de benefícios próprios, ou para 

outros grupos em detrimento do coletivo. Num país de carentes qualquer desvio é um problema. 

9: Pra mim é tão grave quanto. Realmente existe a questão "ordens superiores",  porém eu nunca 

recebi ordens que eu julguei  "desonestas"  se eu receber um dia vou dizer " Não concordo, e não 

farei, e se quiserem me demitir, tudo bem‖. 

10: Não, de jeito nenhum. Entendo que devemos obedecer ordens superiores, mas isso não nos 

impede de contestá-las e, algumas vezes, não realizá-las se elas não condizerem com o que 

acreditamos e sabemos ser ético. 

Claro que seguir ordens nos isenta da responsabilidade, em certa medida, pois temos como 

justificar. Agora, quando o fazemos em benefício próprio isso já não é possível. Mas, em ambos 

os casos acho grave. 

21. Considerando que a administração pública é composta por funcionários públicos de 

carreira e por comissionados, como você vê o comportamento das pessoas que ocupam 

esses cargos em relação a moral e a ética no cotidiano da administração pública? 

1: A administração pública não é em sua maioria composta por carreiras,  os funcionários 

públicos de carreiras são raros na minha secretaria. Pelo que tenho visto na mídia, em outras 

secretarias também. Na minha experiência o que diferencia as pessoas é o jeito de cada um se 

relacionar com o trabalho, com o objeto de trabalho e o lugar que o trabalho ocupa na sua vida, a 

forma de contrato não é o elemento mobilizador.  

2: Ouvi falar de falhas em qualquer instância, ou em comissionado, ou de carreira, não tem  

mais daqui o dali. Não se sabe o que levou as pessoas a assumirem a ilegalidade. Falta de ética é 

falta de ética. 

Eu já analisei processos de todas as ocupações. Independente de ser chefe, é ser humano. Há 

comportamentos imorais em todos os níveis. 
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3: No geral existem pessoas que são extremamente individualistas, não só no serviço público, 

mas aqui é pior por se tratar de interesse coletivo, prejudica a muitos, toda a coletividade. 

4: Quem é de carreira tem o cargo garantido, talvez levaria a ter menos receio de se posicionar e 

de garantir a ética, no entanto por vezes, está acomodado, e também não quer perder o cargo. 

Quem vem de fora e não tem cargo de carreira, como disse antes, tem uma afiliação política que 

às vezes impõe o contrario do que a ética exige. Claro que isso não é o todo, mas a questão 

moral e ética está sempre em questão, como o técnico e o político.  

5: Não consigo generalizar que todo funcionário publico é assim.  Existem casos e casos. 

6: Tenho conhecimento de serviços onde os gestores faltam com a moral e não praticam a ética 

no cotidiano de suas administrações. Os funcionários reclamam, mas nem sempre são ouvidos.   

7: De certa forma já respondi essa pergunta anteriormente. Estar no serviço público é fazer uma 

opção, há a liberdade para escolher, não é obrigado a ficar, então se não quer agir de forma 

errada pode sair. Há pessoas corretas e há aqueles que já estão num esquema falido, que não fica 

explícito, não está evidente, mas que precisa mudar, e está mudando, mas de forma muito lenta.  

8: Do ponto de vista individual, sem o consenso coletivo do público. ―Res‖ pública tem que ser 

administrada por gente com valor de ―res‖ pública. 

9: Os funcionários de carreira tendem a duvidar da moral e da ética dos comissionados. 

10: Acredito que o que determina uma postura ética não seja a caracterização do cargo, sem me 

iludir no sentido de que é fato que os comissionados têm ―funções‖ que os efetivos não precisam 

desempenhar. Talvez por isso, ações ilícitas sejam mais executadas por estes. 

22. Você concorda ou discorda da afirmação: “Pessoas que ocupam cargos comissionados 

no serviço público acabam apreciando de forma menos rígida os mesmos processos internos 

que, quando não eram chefia, criticavam e a eles se opunham”? Justifique.  

1: Discordo. Como falei antes o cargo não muda a visão, facilita a compreensão de alguns 

gargalos legais, técnicos e éticos que não via antes 

2: Não concordo não. Se você mudar a visão, acredito que já haveria essa forma de pensar. 

―Nossa você não pensava assim? ―Lá não ocorreu isso‖. 
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3: Não noto isso. 

4: Sim. Olhando de dentro entendem-se os motivos como ocorrem as coisas, não que se 

justifique, mas compreende as limitações que não se via de fora. 

5: Não concordo. Isso tem há ver com eu ter trabalhado em órgãos no começo deles. Só se entra 

nos órgãos como funcionário comissionado. Nos dois exemplos as regras são ate muito mais 

rígidas. Antigamente só podia ir à fila preferencial só com os casos previstos em lei. 

6: Discordo, pois quando em cargo comissionado  os processos são apreciados de forma mais 

rígida e postos em prática.   

7: Tem pessoas que tem um discurso fora e outro quando assume o cargo, mas esses têm um 

discurso para enganar. Não concordo com essa visão de alguns, acho que quando entrou já tinha 

essa predisposição.  

8: Discordo da afirmativa, pois quando se tem algum poder, pode-se fazer alterações que 

consistem em mudanças significativas. No caso do estado brasileiro, há sistemas complexos de 

administração, mas sempre você pode encaminhar e propor modificações. E mesmo, modificar 

entendimentos aceitos anteriormente. Não é um processo simples e quase sempre contínuo. 

9: Concordo.  Porém tem pessoas que mesmo estando em cargos comissionados mantém sua 

postura em criticar o que está errado, e também existem pessoas que omitem sua crítica 

10: Sim, até certo ponto, pois quando ocupamos o cargo que criticávamos, vemos as 

dificuldades que ele impõe e isso nos faz mudar ligeiramente a forma de lidar com tais questões.  

23. Qual a sua avaliação da conduta de que é melhor o gestor não desenvolver nenhum 

projeto do que realizar mais do que se propôs se utilizando de procedimentos criticáveis ou 

fazendo “vistas grossas” a esses procedimentos?  

1: Ambos são inadmissíveis. 

2: Se ele usou de procedimento irregular, nem deveria estar sendo feito.  

Se eu ceder hoje, acabou a carreira da pessoa. É imoral, se alguém respondeu, mesmo que 

inocentada, ela fica marcada. 

3: É melhor não fazer nada. 
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4: Se os projetos vão ao encontro dos anseios sociais e do bem da maioria, é necessário aprender 

a conciliar interesses. É necessário concretizar os projetos. 

5: Tem algumas coisas que amarram o serviço publico e que são necessárias alternativas para 

conseguir  lidar com a realidade, mas não fazer coisas ilícitas. É claro que é necessário 

administrar e por vezes é necessário fazer alguma coisa fora do ―esquema‖. Ex: contratamos 

postos de trabalho e não funcionário. Esses postos têm que estar completos das 7 às 19 horas. 

Mas existem postos de trabalho que contratamos e dividimos os horários. Existem pessoas que 

fazem a cobertura desses postos. Essas pessoas iriam embora às 6 e meia da tarde, mas eu tinha 

uma demanda de atender cidadão eu precisava de mais uma hora pra atender todos os cidadãos e 

depois dispensar. Eu pedi para esses funcionários que sairiam as 6h30 ficarem ate concluir o 

atendimento, que se concluiu às 7 da noite. Eles ficaram a mais, o que não estou pagando por 

essa meia hora. No dia seguinte pedi para chegar meia hora depois. Isso está totalmente errado, 

mas eu tinha que atender essas pessoas. 

6: É  melhor, assim dizendo, não realizar nenhum projeto. 

7: Prefiro a segunda. Se for melhor para a população, e não para si mesmo, é melhor fazer 

―vistas grossas‖ para algumas coisas, se não a população é duplamente punida. 

8: Não tenho opinião formada quanto a esta dupla exclusão. Não concordo em não realizar e não 

concordo em fazer vistas grossas.   

9: Difícil essa pergunta,  claro que o ideal é não se utilizar de procedimentos criticáveis,  mas 

também o gestor não desenvolver nada? Passar sua gestão toda esperando o tempo passar? Acho 

que dependendo do que se vai fazer ―vistas grossas‖ é até aceitável 

10: É realmente uma pergunta difícil de ser respondida. Falando somente por mim, busco 

desenvolver projetos de forma idônea e com a melhor qualidade que puder. Ainda assim sei que 

isso me frustra constantemente e, como não depende apenas de mim, em alguns momentos as 

tais ―vistas grossas‖ e os procedimentos criticáveis podem ser efetuados por outros, e mesmo 

que eu não tenha nenhuma interferência nisso, acabo sendo parte dessa situação, mesmo que 

indiretamente. 

24. É ilusão considerar que as pessoas assumem um cargo na administração pública 

visando o bem coletivo, da justiça e da igualdade? Justifique.  
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1: Nós brasileiros estaríamos em péssima situação se os administradores públicos em sua 

totalidade não se importassem com o destino da coletividade. Mais grave ainda seria a 

quantidade enorme de pessoas (administradores) dando tiro no pé, na sua família, na sua cidade, 

na sua vida civil. Seria como cometer um assassinado em massa.  

2: Pode ser que alguns sim, mas se desiludem. Perde o brilho. Em busca daquele sonho, a pessoa 

fica cansada. 

3: Não é uma ilusão total. Vamos encontrar uma minoria, mas há pessoas que agem assim. 

4: Acho que é ilusão. Todos procuram alguma vantagem, ou é financeira direta, ou de poder. 

Mesmo aqueles que querem garantir políticas públicas e o bem da comunidade têm interesse que 

seus projetos se propaguem. Acho que as pessoas têm essas necessidades de serem reconhecidas 

de serem prestigiadas, não vejo mal nisso. Até para desenvolver projetos bem sucedidos em 

outros locais. 

5: Não. Com certeza existem pessoas que fazem isso, eu sou um exemplo. 

6: Não, pois se não fosse este o objetivo não assumiriam tal cargo. 

7: É. Eu sou uma resistência viva, há alguns poucos que pensam na coletividade, na justiça na 

igualdade. Mas são as exceções.  

8: Para mim, esta afirmação é inconsistente. A administração pública é a visão coletiva do bem 

público (para a sociedade com um todo, e não para a maioria, ou para grupos específicos), de 

procura e ação por justiça (entendido como o código da moral vigente e dentro dos parâmetros 

de res pública) e de igualmente. A questão é o entendimento do que é ser igual. Isso é bem 

difícil de ser acordado e sempre questionável sob outro ponto de vista.    

9: Acho que não é ilusão,  existem pessoas com esses ideais, não podemos generalizar, mas a 

maioria esquece esse compromisso. 

10: Não.  

25. O que de mais forte leva determinado gestor/assessor a não realizar os projetos de 

melhorias a que se propôs ou que são demandados pela população: I- A própria pessoa, 

seus valores e seus interesses particulares; II- O funcionamento do serviço público, sua 
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estrutura e cultura; III- A sociedade atual que favorece a formação de pessoas que pensam 

apenas em si mesmas? Justifique.  

1: Deve ser um mix de múltiplos fatores, mas o peso maior deve ser dado àquele que é o motor 

do movimento produtivo: a própria pessoa, seus valores e interesse particulares. 

2: O II.  

3: Tendo a dizer que é  ele próprio, quem vai decidir é o indivíduo, mas ele é fruto da sociedade. 

Apesar de ser voltada para o individualismo, há pessoas que não aderem a isso, a última palavra 

é a dele mesmo naquele meio contaminado, se ele realmente vai aceitar. 

4: O II. Esse funcionamento desmotiva e acomoda. As pessoas não acreditam em possibilidade 

de mudanças que se mantenham por mais de uma gestão.  

5: Se fosse há 10 anos, eu responderia a III, mas hoje acho que respondo a I. 

6: O funcionamento do serviço público, sua estrutura e cultura, pois para a grande maioria dos 

servidores não há interesse e nem incentivo para que projetos sejam postos em prática. 

7: O item II. Os três influenciam a própria formação pessoal e o fato da sociedade não cobrar, 

mas o funcionamento do serviço púbico é o que mais influencia.  

8: Restrita à formulação, a resposta I tende a contrapor seus interesses particulares em 

detrimento ao coletivo. As alternativas II e III sob meu ponto de vista não têm sustentabilidade, 

pois compreendo o serviço público e a sociedade como construção de interesse do coletivo para 

gestão do coletivo. .  

9: II -  Porque as pessoas nem sempre tem dimensão da burocracia, orçamento e da legislação 

existente, e quando entram no Serviço Publico e se deparam com essas dificuldades para 

implantar seus projetos. 

10: II, Pois a falta de organização do serviço público, unido à falta de transparência com relação 

ao orçamento, inviabiliza diversas ações.  

26. O que Você pensa da afirmação: “É mais honesto o político que diz que „rouba, mas faz‟ 

do que aquele que diz que „não rouba e não deixa roubar‟”? Comente. 
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1: A frase ―rouba, mas faz‖, que me lembre, foi dito sobre um político e não pelo político, então 

não é uma verdade, é uma consideração que se tornou uma defesa de um ato ilegal – não 

pressupõe honestidade, ao contrário é a defesa da ilegalidade e da desonestidade. 

Quem diz que não rouba, nem deixa roubar – se estiver falando a verdade em causa própria, 

pode estar abrindo publicando uma forma defensável de governar. As duas afirmações não têm 

correlação, a comparação é capciosa e indevida. 

2: Honesto é aquele que assume que rouba mesmo (sobre os políticos). É complicado tirar essa 

fama dos políticos, é difícil encontrar quem não respondeu processo. 

3: O mais honesto é o que diz que não rouba e não faz, não sei se ele está sendo honesto. O 

primeiro tem uma compensação, ele que vai prestar conta depois, normalmente as pessoas 

aceitam. 

4: Acredito naquele que diz que não rouba. Roubar é desvio de conduta. 

5: Sob protesto, respondo à primeira, para um político que eu desconheço, mas existem casos e 

casos. Se for um político que eu conheço, claro que acreditaria mais na segunda. 

6: É mais honesto aquele  que diz: ―Não rouba e não deixa roubar‖. 

7: Na realidade o que falta é a cobrança. Do que adianta não roubar e não deixar roubar se não 

faz nada? Aquele que faz pelo menos está cumprindo com uma parte de sua obrigação, mas não 

pode roubar, mas tem que fazer.  

8: Não concordo com a primeira, e a segunda deve ser ampliada em sua ação para se tornar 

pública o que é feito para servir de forma de ação para institucionalização no serviço público – 

ação, regra, valor. 

9: Não concordo com a frase, ambos estão errados, o primeiro rouba e o segundo não faz nada. 

10: Não concordo. Não podemos banalizar a corrupção desta forma.  

27. Qual das três afirmações você acha que mais reflete a realidade e a sua opinião: I- 

Apenas uma reforma no modo de pensar e agir das pessoas que ocupam cargos de gestor pode 

mudar o que ocorre no funcionamento da administração pública; II- Apenas uma reforma na 

estrutura do Estado pode mudar o que ocorre no funcionamento dele; III-  Apenas uma 
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reforma no modo de funcionamento da sociedade pode mudar o que ocorre no modo de 

funcionamento da administração pública?  

1: Isoladamente todas são parciais. O apenas denota uma visão segmentada e reducionista do 

potencial humano, da coisa pública e da sociedade. 

2: O item II.  

3: A terceira, não dependeria da pessoa individualmente, para  diminuir as diferenças. Se as 

pessoas tivessem mais acesso, o padrão de vida fosse melhor, tende a não aceitar mais essas 

vantagens. Se ela passar a obter de forma correta o que deseja e precisa talvez fosse diferente. 

4: Só uma não dá conta.  A sociedade precisa amadurecer e cobrar a qualidade do serviço 

público e isso pode pressionar e gerar mudanças na postura e na estrutura. As exigências 

expressam o aumento da massa crítica da sociedade. Não sei se isso garantirá a mudança do 

perfil do político, ele terá que responder a uma demanda maior, mas talvez não mude, e não haja 

como age hoje, pois as pessoas vão acompanhar de perto. E esse amadurecimento da população, 

enfim da sociedade, de forma crítica e que pode impulsionar a mudança da estrutura da máquina. 

5: Entre a I e a III, uma coisa influencia na outra. Mas imagino que a III nesse caso, acho que a 

sociedade vai acabar influenciando, porque a pratica no dia-a-dia vai mudando o que vai 

acontecendo na mentalidade das pessoas. 

6: Apenas uma reforma na estrutura do Estado pode mudar o que ocorre no funcionamento da 

administração pública. 

7: Tem que ser as três. A sociedade tem que cobrar, tem que reclamar. A forma das pessoas 

agirem tem que ser coerente, e a estrutura não pode ser essa. 

8: As relações são interdependentes da forma de pensar, assim não concordo com reformas 

enquanto rupturas, mas com as mudanças incrementais para incorporação no coletivo. Dessa 

forma não concordo com nenhuma das três afirmações e se quer não fazer nada, é só ir em 

qualquer uma dessas linhas. (depende de mudanças radicais, as quais não são tão radicais) 

9: III- a sociedade precisa mudar para mudar as pessoas 

10: III, O controle social ainda é muito incipiente e isso permite que o serviço público se 

acomode em sua desorganização.  
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28. Os princípios dos gestores que trabalham no serviço público são colocados em xeque?  

 

1: Diariamente: na mídia, no cotidiano do trabalho, com seus pares e seus subordinados. Isto 

pode se dar de forma clara ou velada. Que dirigente público é indiferente às denúncias diárias da 

mídia, aos olhares e as inúmeras frases que fazem afirmações sobre seu caráter, sua 

governabilidade, sua legitimidade. Quem é indiferente está apto a ir para a mídia. 

2: Alguns sim e outros não. Precisa da impessoalidade, ou precisa saber se realmente ele quer. 

3: Podem ser colocados em xeque.  Com os agentes externos isso acontece. 

4: Sem dúvida. 

5: Alguns sim, outros não. Existe um gestor que não faz tanta questão do atendimento por ordem 

de chegada, mas sempre questionado por nós. 

6: Sim. Os princípios são sempre colocados em xeque, em diversas situações, cabe ao gestor não 

transgredi-los. 

7: Não.  Ele já vem com uma formação e ele pode escolher. 

8: Não são. É uma questão tanto pública quanto privada. Há no serviço público mecanismos que 

dão publicidade aos atos de seus gestores de todas as fontes.  

9: Sim porque a maioria das pessoas está descrente dos políticos e dos funcionários públicos, 

então acham que sempre essas pessoas levam algum tipo de vantagem, que ganham propinas 

etc.  Você não pode nem trocar de carro que já olham tipo:  " olha lá, tá desviando bem, hein?!" 

.    Nesse caso vale só a sua consciência tranqüila, de que você  segue seus princípios. 

10: O tempo todo. 

29. As pessoas no trabalho podem chegar a ser afetadas em seu caráter pessoal quando se 

dão conta de que podem se utilizar do poder para negociar vantagens?  

1: Somos, dirigentes ou não, afetados o tempo todo por aquilo que nos rodeia. Creio que este 

embate acontece mais fortemente para aqueles que: (1) nunca imaginaram que é possível ter 
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vantagens pessoais, (2) por aqueles que imaginavam que era muito fácil ter vantagens e viram 

que não é bem assim, as vantagens não estão na mesa nas bandejas, às vezes nem existem. 

2: Com certeza sim, tem pessoas se deslumbram com o poder. Com certeza acaba sendo 

beneficiado. E a gente fica só assistindo. 

3: Podem. Tem a ocasião que faz o ladrão.  Como o exemplo de estacionar sem pagar, como 

falei, é ridículo, mas as pessoas agem dessa forma. Lembra o caso que falei do cara que punha o 

irmão e desviava o dinheiro. Ele chegou a reformar toda a casa dele, ficou evidente que ele não 

tinha condições de fazer com o salário que ele tinha. O que foi feito? Ele foi demitido, mas os 

procedimentos são tão lentos e burocráticos, que no fim das contas ele ainda entrou com 

processo, reivindicando uns pagamentos, e por incrível que pareça o Estado ainda teve que pagar 

a ele. No fim, fizeram um acordo, pois se entrasse com processo e deixasse isso aparecer daria o 

que falar, teria os recursos, os debates para comprovação, o desgaste, a burocracia é tão grande e 

demorado, que no fim estimula que isso aconteça. 

4: Nem todo mundo, mas muitos sim 

5: Isso imagino que em qualquer lugar no mundo, pensando no ser humano, sim. 

6: Não. O caráter pessoal de cada pessoa não muda, pois o mesmo é construído desde a sua 

infância. 

7: O poder influencia, ele coloca em xeque a base, a estrutura pessoal. Ele se estiver falho, vai 

ser afetado sim, fica soberbo.  

8: Sob meu ponto de vista, não.  

9: Não, para mim o caráter já é formado 

10: Sim. Algumas pessoas são ―levadas‖ pelas vantagens oferecidas e acabam perdendo a noção 

de ética e respeito ao bem público. 

30. O que é mais comprometedor? Aquele gestor que usa do poder de forma explícita em 

beneficio próprio e/ou de terceiros, ou aquele que trabalha com carga horária reduzida 

e/ou mantém outros empregos nos mesmos horários para ampliar sua remuneração. O que 

pensa a respeito? 
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1: Não tem mais comprometedor, ambos são comprometedores.  

2: Não tem diferença, só muda a forma a falta de ética. Tudo bem, pode até precisar, mas não 

justifica. 

3: O explícito compromete mais, ele provoca no ambiente uma reação maior, o outro consegue 

esconder, mas os dois são ruins, não somos obrigados a estar ali. 

4: Os dois estão em desvio e comprometendo a lisura do serviço público.  Bem, daria para dizer 

que o mais comprometedor é aquele que estivesse causando maiores danos para a máquina 

pública, à estrutura de governo e que estivesse entregando menos à população.  

5: É um horror. O divisor de águas é sempre o caráter. Na hora que a pessoa não tem caráter, nas 

duas situações, não existe mais o caráter. Não da pra saber o que é mais ou menos 

comprometedor 

6: Ambos processos são imorais e comprometedores em igualdade. 

7: Para mim descartava os dois. Isso não se justifica. 

8: Não concordo com nenhuma dessas hipóteses. O gestor, sob meu ponto de vista, é um 

exemplo e dessa forma deve externar e atuar segundo os valores públicos e em respeito a regras 

firmadas.  

9: As duas  formas não são corretas 

10: Acredito que ambos são comprometedores uma vez que infringe a ética profissional e 

compromisso com a sociedade. 

31. Como você vê a disponibilidade das pessoas na sociedade em relação à preocupação 

com o sofrimento alheio comparando com a disponibilidade em atender seus próprios 

interesses? 

1: Como já disse acima temos alguns slogans sociais que favorece o cinismo e a cegueira em 

relação aos nossos problemas humanos e sociais, entretanto o número de pessoas e instituições 

envolvidas com o trabalho beneficente e com o terceiro setor não para de crescer, o que 

demonstra também e paradoxalmente a importância de setores organizados da sociedade e 

também pessoas/civis ocupadas com a problemática social. Há muitos voluntários silenciosos 
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trabalhando nos hospitais desenvolvendo atividades para melhorar a dor e a vida das pessoas 

institucionalizadas. Felizmente este paradoxo existe e como diz Winnicott o paradoxo é para ser 

vivido e não solucionado, ele é. 

2: Solidariedade? É meio falso isso. As pessoas se dizem solidários, mas não são. Não estão 

nem aí.  É um discurso quando acha conveniente 

3: A maioria está mais para atender aos seus, e a pequena parte vai ajudar os outros, ou até no 

próprio trabalho, nem sempre pensam coletivamente. 

4: Pode haver o favorecimento ao bem comum desde que as pessoas estejam dentro do grupo 

dos possíveis beneficiados. O que vem em primeiro lugar é a auto-preservação, isso não é 

prejudicar o outro. 

5: Eu sempre achei que as pessoas normalmente ficavam com indignadas com o pobre, mas 

nunca indignadas com a pobreza. Talvez não generalizando, mas às vezes com as pessoas vão 

contar uma situação, ficam muito bravas com o ―moço dormindo na casa dela‖, mas não quer 

resolver o problema da frente. 

6: É raro, mas felizmente existe, muitas vezes as pessoas deixam de atender seus próprios 

interesses em detrimento do sofrimento alheio principalmente em situações de calamidades, 

acidentes ou catástrofes. 

7: Pode até ajudar o outro desde que não dê muito trabalho.  As pessoas olham para elas 

mesmas, olham para o outro desde que isso não exija muito. 

8: Para mim a sociedade brasileira é bem solidária. Mas as notícias têm maiores repercussão 

após grandes tragédias, do que ações cotidianas de corroboração com a afirmação, dessa forma 

não temos o reforço do que é feito no dia a dia.  

9: Questão de educação e moral, bagagens de família 

10: A sociedade em si é egoísta e poucos se mobilizam em contribuir para uma sociedade mais 

justa e igualitária. 

32. Como você vê a atuação de gestores e assessores no trabalho no serviço público, a 

atuação de gestores na empresa privada e a atuação das pessoas em outras instâncias da 

sociedade em geral? Que relação Você faz entre essas atuações?  
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1: A área em que trabalho viabiliza a integração, a negociação, a complementaridade entre todas 

as esferas e áreas envolvidas com a coletividade e implica na gestão a sociedade através de suas 

representações. Isto não é fácil, mas torna-se cada vez mais possível, é um exercício em marcha. 

2: Encontramos falha de caráter em qualquer instância. Eu acho que é do ser humano, ele terá só 

diferença de oportunidades, é fraqueza do ser humano mesmo. Na parte privada ele tem o 

beneficio de poder selecionar melhor, mas ele não se mantém lá. Já no Estado não, se ‖puxar o 

saco‖ ele vai se manter, isso é revoltante. 

3: As características são próximas e são seres humanos, é tendência voltar ao individualismo, e 

não vão se importar com o coletivo, e há pessoas que vão querer trabalhar para o coletivo, 

respeitar o coletivo o meio ambiente e poder ajudar quem mais precisa. 

4: Há muita semelhança, a diferença é o fato de que isso tudo é facilitado na administração 

pública por ter menor controle. 

5: Eu trabalhei em ambas. A diferença que eu acabei percebendo é que as pessoas podiam ser 

mais arrojadas nas decisões, pode-se decidir mais rápido se pode contratar ou demitir. 

Na empresa pública, você tem todo aquele processo que pode emperrar mais as decisões, mas 

existe o lado de ser mais justo com a coisa publica. 

Existe uma adequação entre a sua ação e o seu meio. Sempre há pessoas contra e a favor. Deve-

se ter sua meta muito clara e objetiva para trilhar. É difícil viver em qualquer uma das três. 

6: Os gestores do serviço público são obrigados a seguir e  cumprir a lei; os gestores na empresa 

privada não estão proibidos e podem descumprir as leis; e outras pessoas da sociedade nem 

sempre  seguem as leis.  

7: A preocupação do setor privado é com o resultado, e ele cobra isso. O papel político se 

mantém nos dois. Aqui não se cobra resultados. Está havendo experiências no setor público de 

ter foco em resultados e cobrança disso, acho que seria importante se realmente adotássemos 

esse modelo como parâmetro.  

8: Para mim, não há grandes diferenças na gestão pública e privada. A sociedade é a mesma 

apenas os interesses são coletivos ou de um grupo restrito.  
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9: Os gestores públicos tem mais dificuldade em realizar do que nas empresas privadas, pois 

suas realizações não dependem só da sua vontade, mas sim também de orçamentos, 

autorizações, legislações, política, aprovação no legislativo (que nem sempre tem um olhar 

técnico imparcial), etc. 

10: Acredito que no funcionalismo público falta a profissionalização do trabalho e a organização 

dos procedimentos, os quais são sempre ―amadores‖. No setor privado o trabalho geralmente é 

mais organizado e há um maior controle sobre a avaliação do profissional contratado para 

efetuar determinadas funções. A área de recursos humanos é muito mais definida e com uma 

política de gestão que valoriza o funcionário e sua formação continuada. 

 

 

 

 

33. “As pessoas são moldadas na sociedade; quando entram no serviço público já têm uma 

postura definida.” O que acha dessa afirmação?  

 

1: Me lembra a música da Gabriela do Jorge Amado ―eu nasci assim, vou ser sempre assim‖, 

por isso tornou-se personagem, emoldurou-se. A complexidade da vida humana não comporta 

uma modelagem definitiva, somos uma vida em constituição, a base está na primeira infância, o 

restante vai sendo. Alguns congelam certa hora, mas não é o nosso melhor destino. A instituição 

pública também molda e é moldada pela sociedade, esta dentro e não fora. 

2: Tem casos que sim. No serviço público se surpreende para o bom ou ruim, esse estado de 

surpreender a traçar o caminho.  A cultura pode influenciar. Você não perde a sua formação, 

pode se desestimular com o trabalho lá dentro, e não perde de fora. Acho que é possível já não 

ter esses princípios mesmo de fora. 

Pena que a gente não pode fazer nada para mudar isso. A sensação é de impotência, é triste isso. 
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3: Elas já vêm com uma cultura, e dentro do serviço público ela vai encontrar pressões e 

facilidades para exercer essa tendência, não importa se é no serviço público. Como o estado é de 

todo mundo, não há uma figura, não é um ser que pode ser mensurado. Não é material. Como 

não tem esse ―dono‖, é mais fácil as pessoas misturarem o que é individual o que é público. Essa 

é a facilitação do ambiente Estado para alguém com má intenção, por não ter uma figura que 

permite ou proíbe isso, como fica difícil punir e responsabilizar, ele facilita mais essa mistura. 

Na empresa privada é mais difícil, sabemos quem é o dono, tem o proprietário. O Estado é de 

―todos‖. 

4: De antemão ela chega à administração pública com uma ética e motivações formadas, no 

entanto, no serviço público encontram-se ferramentas que dará incentivo para aquele quem tem 

tendência a atitudes não éticas, enfim facilita o desvio de conduta. 

5: Em parte isso é verdade. Existe todo o processo de educação que ela já passou, e tem posturas 

bem definidas, mas como a única certeza que temos é que tudo muda a pessoa depois que entra 

seus valores talvez que não foram tão mexidos, acabam mudando, pode mudar. 

6: Concordo, caráter e personalidade, por exemplo, são alicerces  os quais estruturam as pessoas 

e as acompanham durante toda sua vida.  

7: Com certeza o meio é responsável pela forma como a pessoa age, principalmente se ela não 

teve uma boa base familiar. E posso afirmar que o meio social e profissional corrompe a pessoa. 

A base é muito importante, eu me vanglorio da minha base, pois tive princípios muito fortes e 

que valorizo muito. Há pessoas como eu, que trabalham bastante e honestamente, mas 

infelizmente há aqueles que não pagam o salário que recebem. Mesmo que seja arriscado 

deveria arriscar e mudar certas coisas, do que não fazer nada.  Eu sou pouco, minha função é 

insignificante dentro desse mundão do Estado de São Paulo, mas busco ser coerente e botar a 

cabeça no travesseiro e dormir tranqüilo, pois faço a minha parte. Acho que pelo fato de eu ter 

trabalhado em empresa privada e ter sido cobrado por resultados, metas e qualidade e foco no 

cliente, eu entrei com outra visão. Quem não tem uma experiência de fora, é o primeiro 

emprego, e não tem uma formação rígida em valores acaba por ser uma presa fácil do sistema e 

desses valores. As coisas estão mudando, acredito nisso, mas não sei até quando suporto esse 

ritmo. 
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8: Em parte é verdadeira, mas somente tem sentido considerado a outra complementaridade: o 

que eu influencio no coletivo, senão seremos somente o que for dado pelo social e sem 

possibilidade de ação individual.  

9: Eu concordo. 

10: Acredito que ao entrar no serviço público você acaba revendo todos os seus valores, se 

angustiando com algumas coisas e percebendo que pode mudar significativamente outras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


