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1 Introdução 

Este capítulo introduz o tema do trabalho proposto, sua justificativa, os objetivos que 

alcançarei ao final do mesmo e, espero também demonstrar a importância que a resposta deste 

trabalho poderá trazer tanto para o meio acadêmico quanto para as organizações. 

1.1 Problema 

Se o conhecimento ocidental tem sido constituído diferentemente dos "outros", ao tomá-los 

invisíveis, o que aconteceria se esses "outros" pudessem responder? O que aconteceria caso 

pudessem demonstrar como são constituídos como "outros"? O que aconteceria caso esses 

outros pudessem reclamar suas próprias especificidades, fora dos dualismos (como, por 

exemplo, masculino/feminino) presentes nos discursos ocidentais do conhecimento (CALÁS 

e SMIRCICH, 1999, p. 305)? 

Embora as mulheres sejam 51 % da população brasileira, segundo dados do censo do IBGE de 

2000, aparentemente não exercem atração para a academia brasileira, pelo menos na área de 

administração e mais especificamente, em marketing. Desde 1997 até hoje, apenas 14 

trabalhos foram publicados cuja temática fosse o ponto de vista feminino e dentre estes 14, 

existem apenas dois trabalhos na área de marketing (escritos por homens!). Outro ponto que 

pode indicar a falta de interesse dos acadêmicos por este público tão amplo é o fato de que 

77% dos acadêmicos da área de marketing são homens (VIEIRA, 2000). Um estudo 

conduzido por Cerchiaro (2003), parece corroborar a mesma coisa em relação aos autores de 

artigos da área de marketing do EnANPAD. Em 2002, mais de 68% dos autores eram 

homens. Assim sendo, parece justificado que sendo a academia um lugar de homens e estes 

acreditando que o conhecimento gerado é neutro, em termos de gênero, que o conhecimento 

gerado por eles se aplica a ambos os sexos. Esta perspectiva vem sendo questionada por 
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várias acadêmicas (CALÁS & SMIRCICH, 1999; BRISTOR & FISCHER, 1993; 

CATTERALL et aI. 1997, entre outras). O primeiro questionamento que é feito é sobre a 

validade deste conhecimento. Todo conhecimento gerado por homens reflete a perspectiva 

masculina (CA TIERALL et aI., 1997) e, portanto, passível de revisão por um outro tipo de 

olhar, conforme nos chama a atenção Martin (1988), quando questionando as análises feitas 

pelo homem sobre a mulher, diz que isso não só permite, mas também, 'insiste' que as 

mulheres formulem suas reduções e prescrições. 

Além disso, podemos questionar também a origem do conhecimento, no sentido de geração de 

conhecimento novo. O trabalho de Hemais & Vergara (200 I) sobre citações na área de 

estudos organizacionais revelou que 70% dos autores citados na Revista de Administração de 

Empresas, Revista de Administração Pública, Revista da Universidade de São Paulo e Anais 

da ENANPAD, eram estrangeiros. No mesmo estudo, as entrevistas com os autores revelaram 

que a predominância de autores estrangeiros nas citações "deve-se à maior variedade de 

fontes estrangeiras e à inércia dos pesquisadores brasileiros" (p. 46). No estudo conduzido por 

Cerchiaro em 2003, foi observado que, no ENANPAD de 2002, na área de marketing, os 

autores estrangeiros compuseram mais de 88% das citações, incluindo-se a autoria de livros, 

dissertações e principalmente artigos. Isso indica a dependência dos autores brasileiros nas 

idéias que vem de fora. Vieira (1998) já havia identificado essa dependência comparando o 

número de citações de periódicos internacionais com o de periódicos brasileiros. Isto, de certa 

forma justifica o comentário de Douglas & Craig (1992) de que a América Latina é 

negligenciada em estudos de marketing, já que o conhecimento gerado aqui acaba por não 

atrair a atenção do resto do mundo, visto serem meras replicações. 

Como além da carência de trabalhos sobre a América Latina, também existe carência de 

trabalhos utilizando-se uma abordagem feminista, até devido ao problema citado 
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anterionnente de que a maioria dos acadêmicos da área de marketing serem homens, 

resolveu-se abordar o problema por uma ótica feminista. Entre as várias abordagens 

feministas existentes (as quais discorreremos mais adiante), a que demonstrou ser mais 

apropriada para responder ao problema é a abordagem multicultural. Um resumo de todas as 

abordagens feministas, de acordo com as classificações de Calás e Smircich (1999) e Tong 

(1998) e em especial da abordagem multicultural será apresentado no próximo capítulo. Esta 

abordagem mostra que a produção do conhecimento no centro (ocidental) é uma fonna de 

autopromoção, implicando a constituição da legitimação do imperialismo e do colonialismo 

(TONG, 1998) e que a função das mulheres acadêmicas é a desconstrução dos textos 

ocidentais. Essa abordagem freqüentemente focaliza as complexas subjetividades produzidas 

pelas interseções de gênero, raça, classe, etnia, etc no contexto de relacionamentos específicos 

entre Primeiro e Terceiro Mundos. Teoriza, portanto, sobre posições e relações de sujeitos 

heterogêneos, diferentes das imagens raciais e de gênero produzidas pelas categorias 

ocidentais (como 'mulheres', 'negra') (CALÁS & SMIRCICH, 1999, TONG 1998). 

Colocado o objeto do estudo, o próximo passo é o recorte, aonde se dará o estudo. Afinal, 

estudar tudo sobre a natureza da mulher não cabe dentro do espaço de quatro anos de um 

doutorado. Considerando-se novamente a abordagem multicultural, com as complexas 

subjetividades geradas pelas suas interseções de gênero, classe e raça e na diferença de 

contextos entre Primeiro e Terceiro Mundos, cabia desenvolver o trabalho em uma área onde 

a mulher é impactada e não tem tido muito espaço para exprimir sua opinião: serviços 

públicos e mais especificamente, na percepção que as mulheres tem sobre a qualidade destes 

serviços. 

De acordo com CasaIs (1998), "administração pública é uma expressão genérica que indica o 

conjunto de atividades envolvidas na fonnulação, implementação e execução de políticas 
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públicas, embora seja comumente percebida como a parte da política que se concentra no 

gerenciamento da burocracia e em suas relações com os ramos executivo, legislativo e 

judiciário do governo". 

CasaIs (1998) afirma que nos países latino-americanos, tradicionalmente importamos as 

políticas públicas formuladas nos países de Primeiro Mundo e que estas "importações 

institucionais têm como pressuposto um alinhamento com os novos movimentos políticos 

mundiais e uma necessidade de inserção entre as ditas nações desenvolvidas" (p. 1). 

Entretanto, afirma também que a implementação de políticas 'importadas' tem produzido 

resultados contrários aos esperados na América Latina. 

Uma destas inovações adotadas no Brasil foi o New Public Management (NPM). Por New 

Public Management (NPM), entendo que seja a adoção pelo setor público de técnicas 

gerenciais do setor privado. Segundo Mendes e Teixeira (2000), existem duas razões para a 

adoção de inovações gerenciais na Administração Pública. De acordo com Eliassen & 

Kooiman (1993, apud MENDES e TEIXEIRA, 2000), a ênfase no gerenciamento na esfera 

pública tem duas abordagens. Uma surgiu nos Estados Unidos e a outra na Grã-Bretanha. A 

abordagem que surgiu nos Estados Unidos, surgiu primeiro e como resposta ao discurso 

gerencialista do setor empresarial. Surgiu, portanto, com a proposta de aplicação de técnicas 

gerenciais do setor privado ao setor público. A segunda abordagem surgiu nos anos de 

Margareth Thatcher como primeira-ministra da Grã-Bretanha e defende o ponto de vista de 

que o mercado é a principal instituição econômica do capitalismo, e trouxe, como 

conseqüência, a desregulamentação, a privatização e a terceirização dos serviços públicos. Os 

dois enfoques parecem ter-se alinhado, na década de 90, no bojo do Novo Gerencialismo 

(MENDES e TEIXEIRA, 2000). 
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Uma das razões para a aplicação do NPM no Brasil foi, segundo CasaIs (1998) que a 

administração pública na América Latina nasceu patrimonialista. "As formas de organização 

estatal utilizadas em sua criação nada mais foram do que manifestações de uma cultura de 

apropriação do Estado. É comum, portanto, ver-se a administração pública nos países da 

América Latina como incompetente e corrupta." Em resposta a isso, surge o NPM, com a 

adoção de técnicas gerenciais do setor privado pelo setor público. Com isso, os gerentes 

públicos, treinados como gerentes do setor privado, teriam mais liberdade de ação nos seus 

setores e também seriam mais responsabilizados. 

Wood e Caldas (2002), discutindo o ambiente empresarial, nos dão algumas "pistas" sobre as 

razões deste Novo Gerencialismo não ter dado certo no Brasil, embora sejamos fortemente 

atraídos pelos modelos criados nos países desenvolvidos. Segundos estes autores, dois traços 

presentes na personalidade do brasileiro levam a sermos mais receptivos à importação de 

práticas gerenciais: Plasticidade (abertura e permeabilidade a influências estrangeiras) e o 

formalismo (tendência à adoção de comportamento de "fachada" que resulta em uma 

discrepância entre o real e o formal). 

Entre outras inovações gerenciais introduzidas na administração pública, encontra-se o 

conceito de qualidade de serviços, através, principalmente, de Programas de Qualidade Total. 

Estes programas se mostraram particularmente necessários devido ao aumento da importância 

da área de serviços. 

Dados de 1995 mostram que a indústria de Serviços representava em tomo de 70% do 

Produto Interno Bruto na maioria dos países desenvolvidos (Figura 1). O setor de Serviços 

não apenas é importante em termos de criação de riquezas, como também para geração de 

empregos. De acordo com Heskett (1987), 75% dos empregos fora da agricultura são no setor 

de serviços norte-americanos. Cronin e Taylor (1992) mencionam que 85% de todos os 
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empregos criados desde 1982 nos Estados Unidos foram na indústria de serviços. Essa 

tendência não se limita aos Estados Unidos. O setor de serviços emprega entre 55% e 75% da 

mão de obra nos países desenvolvidos (UN, 1995). 

Figura 1 - Importância do Setor de Serviços em Países Desenvolvidos 
como % do PIB 
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Fonte: UN, Statistical Yearbook, 1995 (para os dados de 1985 e 1992), CIA Fact Book, 2002 (para os dados de 2002) 

Figura 2 - Importância do Setor de Serviços em Países em 
Desenvolvimento como % do PIB 
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Fonte: UN, Statistical Yea-book, 1995 (plra os dados de 1985 e 1992), CIA Fact Book, 2002 (plraos dados de2002) 

I-tmgria 

A importância do setor de serviços está crescendo não apenas nos países desenvolvidos, mas 

também nos países em desenvolvimento. A Figura 2 mostra que em países em 
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desenvolvimento o setor de serviços está crescendo, e em alguns países, como Argentina e 

Hungria, em um passo até maior que os países desenvolvidos. A causa principal para estas 

taxas de crescimento é o turismo e o setor bancário. 

No Brasil, um estudo do IBGE de Outubro de 2001, revela que o setor de Serviços representa 

hoje, 58,3%, sendo concentrado na região Sul e Sudeste com quase 78% do peso (Figura 3). 

No Brasil, o setor tem-se expandido nos últimos anos, causado principalmente pelo segmento 

de telecomunicações. 

Figura 3 - Importância do Setor de Serviços no Brasil como % do PIB 
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Fonte: Gazeta Mercantil 05/10/2001 
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Segundo Mendes (2001), um alto grau de implantação de programas de qualidade total (PQT) 

"parece contribuir para reduzir o desconhecimento dos usuários dos serviços públicos sobre 

cidadania" (p. 9). O que vem a demonstrar a importância do estudo de qualidade de serviços 

aplicados à administração pública. O que não fica claro no artigo desta autora é a relação de 

causa e efeito: se um alto grau de implantação de PQT leva a um maior conhecimento sobre 

cidadania ou se o conhecimento sobre cidadania leva o cidadão a demandar melhor serviço. 

Discutiremos isso mais adiante. 
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É importante notar que trabalhos sobre qualidade de serviços foram conduzidos nos Estados 

Unidos (mais à frente discutirei estes trabalhos). O que é importante ressaltar é que as 

pesquisas realizadas refletiram o ponto de vista masculino dos pesquisadores. Como veremos 

mais adiante, na abordagem feminista pós-colonialista, o "conhecimento" é um sistema de 

relações de poder imposto pelo Ocidente ao "resto" do mundo, portanto, os conhecimentos ou 

as subjetividades dos outros também são possíveis. Catlerall et ai (1997) afimam que a teoria 

e a pesquisa feminista devem incorporar tanto a crítica social quanto as mudanças sociais. 

Acadêmicas feministas criticam o conhecimento existente como sendo uma construção 

masculina, e não neutra, como os acadêmicos (na sua maioria homens) nos querem levar a 

crer (CA TTERALL et aI, 1997). Portanto, uma abordagem feminista busca oferecer teorias 

alternativas que melhor exprimam o olhar feminino. O que abre espaço para o trabalho 

proposto: Qual a estrutura do conceito de qualidade de serviços para as mulheres? 

1.2 Objetivos 

Não é dificil observar que a área de qualidade de serviços tem merecido uma atenção maior 

de pesquisadores. O que não é tão claro é a diferença entre os gêneros na forma de perceber o 

fenômeno. Um estudo conduzido por Cerchiaro em 1996 demonstrou que, embora não tenha 

sido possível detectar diferenças significativas, provavelmente devido à amostra ter sido 

pequena, existem diferenças na percepção de qualidade de serviço percebida entre 

respondentes do gênero feminino e do gênero masculino. Este resultado abriu caminho para o 

trabalho proposto aqui. 
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1.2.1 Objetivo Geral 

o objetivo principal do trabalho é estudar a estrutura do conceito de qualidade aplicado em 

serviços sob a ótica feminista, e com isso, explicar em parte a percepção feminina de 

qualidade de serviços, principalmente em relação ao setor público de saúde brasileiro. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

Os objetivos específicos propostos são os seguintes: 

1. Caracterizar a percepção de qualidade de serviços entre as mulheres. 

2. Identificar as diferentes facetas sobre como as mulheres entendem qualidade e 

serviços públicos. 

3. Fornecer informações para a construção de um instrumento de avaliação de políticas 

públicas que leve em consideração os anseios das mulheres. 

1.3 Justificativa 

A histórica associação entre objetividade e os homens, e subjetividade e as mulheres leva a 

preocupações sobre a suposição que as mulheres podem ser objetos, mas nunca sujeitos do 

conhecimento, conhecidas, mas não conhecedoras (CALÁS e SMIRCICH, 1999). 

Muitas mulheres se vêem à volta com o conflito em relação às suas disciplinas (lócus de 

trabalho e pesquisa) e as suas experiências pessoais porque acreditam que a prática da 

pesquisa da perspectiva masculina as compele a descartarem ou reprimirem seu mundo de 

experiências como uma fonte válida de informações (BRISTOR e FISCHER, 1993). 

Já que as experiências masculinas e seus pontos de vista resultantes são fundamentalmente 

diferentes, homens têm dificuldade de fazer perguntas objetivas ou desenvolver teorias 



16 

objetivas sobre assuntos relacionados a experiências dos "outros" (BRISTOR e FISCHER, 

1993). Além disso, a teoria feminista expõe o conhecimento atual como tendo uma 

perspectiva masculina e não sendo neutro, como imaginam os cientistas homens 

(CA TTERALL et ai, 1997). Olesen (2005) também nos lembra que a abordagem feminista 

nos permite ver os problemas sobre outras óticas, visto que o próprio pensamento feminista 

também é multifacetado como veremos no próximo capítulo. 

Portanto, todo conhecimento é aberto a revisões, visto que só pode ser apreendido através de 

categorias que formem a percepção). Assim, o presente trabalho pretende propor uma revisão 

das categorias nas quais se avalia a qualidade de serviços públicos, desta vez, observando-se o 

ponto de vista feminino. 

1.4 Escopo do Estudo 

o estudo conduzido por Cerchiaro em 1996 demonstrou que existem muitas diferenças na 

percepção de qualidade de serviço entre o Brasil e a Grã-Bretanha. Algumas diferenças, 

embora não significativas, foram observadas entre respondentes do sexo feminino e do sexo 

masculino. A possível causa da não-significância das diferenças pode residir no fato deste 

estudo ter uma amostra restrita à cidade do Rio de Janeiro e a apenas 100 respondentes (50 de 

cada sexo). 

1 Por percepção, utilizo as definições abaixo, bastante semelhantes entre si: 

Segundo Cabral (1971), é o processo pelo qual o indivíduo se torna consciente dos objetos e relações 

no mundo circundante. 

Ato de se dar conta dos objetos externos, suas qualidades ou relações. Ato de dar-se conta de dados 

presentes, sejam externos, sejam intraorgãnicos (Warren, 1956). 
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o objetivo principal do trabalho é estudar a estrutura do conceito de qualidade aplicado sob a 

ótica feminista em serviços, e com isso, explicar em parte a percepção feminina de qualidade 

de serviços no setor público brasileiro. 

o tema que foi desenvolvido é como a mulher vê e avalia a qualidade dos serviços públicos 

que utiliza e como ela constrói este conceito. A base da pesquisa é qualquer mulher usuária de 

serviços públicos, principalmente as mulheres de renda mais baixa, mais carentes de serviços. 

Elas deveriam ser o foco das políticas públicas, mas o que vemos é que não são (F ARAH, 

2004). Está focado em estabelecer quais são as dimensões mais importantes para as 

brasileiras quando avaliam os serviços recebidos, principalmente em serviços públicos. 

Poderá servir como base para o desenvolvimento de um instrumento que possa ser usado 

pelos órgãos públicos para avaliarem se o serviço prestado às comunidades, principalmente às 

mulheres e seus filhos, podem ser melhorados e apontar as áreas onde uma melhora no 

serviço será mais significativa. 

1.5 Relevância do Estudo 

1.5.1 Beneficios para o mundo acadêmico que poderão advir da resposta ao 

problema: 

Segundo Douglas e Craig (1992), a América Latina é negligenciada em estudos de marketing. 

"Uma tradição de pesquisa ainda tem que ser estabelecida, e a falta de 

pesquisadores na área de marketing tanto dentro quanto originários desses 

países aparentemente resulta na ausência do interesse em examinar esses 

mercados. Como esses mercados começam a oferecer maiores 
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oportunidades, faz-se necessário examinar e identificar assuntos especificos 

desses mercados." (DOUGLAS & CRAIG, 1992, p. 295). 

Faltam estudos na área de marketing, principalmente qualidade, utilizando-se da ótica 

feminista. Vários estudos tem sido realizados na área de comportamento do consumidor (ver 

BRISTOR e FISCHER (1993) e CATTERALL et ai (1997) para uma revisão sobre o 

assunto), mas até agora nada foi encontrado que focalizasse qualidade de serviços. Faltam 

também estudos que focalizem a forma como cidadãs de classe baixa percebem qualidade. 

Afinal, os princípios que dominam o pensamento sobre qualidade são não apenas centrados na 

visada masculina, mas principalmente assumem que os usuários de serviços têm o direito a 

optar pelo servidor que lhes parece mais adequado e os garantem mais satisfação. 

o estudo aqui realizado pretende dar uma contribuição singular para o melhor conhecimento 

das práticas de qualidade de serviços no Brasil, visto que a área de qualidade de serviços é 

carente em estudos feministas, como a maioria das áreas de administração. Especialmente, 

sob a ótica de abordagens como as abordagens Radical, Pós-estruturalista / Pós-moderna ou 

Multicultural (Terceiro-Mundista ou Pós-Colonialista). Ao final deste trabalho, espero ter 

demonstrado porque a abordagem multicultural é a que melhor pode responder à pergunta 

proposta. 

1.5.2 Beneficios para as organizações que poderão advir da resposta ao problema: 

Segundo Mendes e Teixeira (2000), nas últimas décadas do século XX, o gerenciamento dos 

serviços públicos brasileiros está adotando as práticas e concepções organizacionais do New 

Public Management (NPM), incorporando, desta forma, a lógica do mundo dos negócios ou 

concorrencial. Seguindo esta lógica, uma compreensão do valor de cada cliente é importante. 

Apenas se compreendermos o valor do relacionamento com o cliente em termos de negócios 
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futuros é que os executivos podem compreender a importância de se manter a base de clientes 

existentes (Rart, Reskett, Earl Sasser Jr, 1990). Manter alto nível de qualidade de serviço trará 

satisfação ao consumidor (CRONIN & TAYLOR, 1992). Entretanto, devemos lembrar que 

alto nível de qualidade de serviços não é suficiente, devemos dar ao consumidor o que ele 

espera. Se isso é verdade para o campo dos negócios, por que não pode ser considerado da 

mesma forma pelos serviços públicos? Esta é a visão do New Public Management. 

Ainda segundo a lógica empresarial, os administradores públicos devem identificar quais as 

necessidades básicas e tentar superar as expectativas nas dimensões que realmente irão fazer 

diferença para eles. Saber a diferença é primordial para se melhorar a percepção de serviço 

prestado. Os consumidores se encontram na posição de dizer o que querem por ordem de 

importância. Empresas e governos podem, neste caso, casar as necessidades dos 

consumidores com suas próprias competências, maximizando a percepção de qualidade de 

serviço (EVANS, 1995). 

Entretanto, antes disso, cabe a discussão sobre a validade desta argumentação. Wood e Caldas 

(2002) chamam a atenção para os problemas que podem advir da implementação "cega" de 

práticas empresariais exógenas. Mintzberg (2000), Dobel (2001) e Rosembloom (2001) 

chamam a atenção sobre considerarmos os cidadãos como meros consumidores (prática 

pregada pelo New Public Management) e os riscos que advêm desta prática. Afinal, não 

devemos confundir o privado com o público (que deveria se chamar de estatal, já que o 

Estado é o dono), por que no primeiro caso, a empresa tem que servir antes aos acionistas e no 

segundo caso, o Estado age em prol do público (MINTZBERG, 2000). E isso sem entrar na 

discussão dos serviços das concessionárias de serviço público, regulamentados através de 

agências reguladoras (embora, como verão na análise das entrevistas, algumas mulheres citam 
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algumas concessionárias). Entretanto, como disse acima, o foco do presente trabalho é o 

serviço prestado pelo governo, basicamente saúde, educação e segurança. 

Visto que se espera que trabalhos na área de administração tenham impacto gerencial, é 

importante demonstrar que o trabalho aqui proposto visa ao aprimoramento das competências 

gerenciais do Estado, buscando compreender a estrutura das necessidades do público 

feminino, tão deixado de lado na elaboração das políticas públicas e, no entanto, 

representando metade da população do país. Visa também à melhoria de processos e à 

otimização dos resultados organizacionais, assim como a relação da organização pública com 

o mercado. Através de um estudo sobre a ótica feminina, pretendo demonstrar que se 

conhecendo melhor o fenômeno da qualidade e as dimensões que fazem parte dele, é possível 

melhorar os serviços públicos prestados, atendendo os anseios da população que mais precisa 

destes serviços. Todas as entrevistadas se dizem usuárias de serviços públicos. A maior parte 

das entrevistadas foram de classes mais pobres e apenas duas de classe média. A partir disto, 

os processos que compõem o serviço podem ser ajustados de fonna a trazer melhores 

resultados organizacionais. 

FUNDAÇAO GETULIO VAR?AS !\ISa<:N 
llBLlOl ECA MARtO HF..~RJQUE SlMO· 
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2 Abordagens Feministas 

"Meu próprio sexo, eu espero, irá me desculpar, se eu as trato como 

criaturas racionais, no lugar de lisonjear suas graças fascinantes e as 

vendo como em um estado permanente de infância, incapazes de ficarem 

sobre seus próprios pés. Eu gostaria de indicar o que consiste as 

verdadeiras dignidade e felicidade humanas - eu quero persuadir as 

mulheres a se esforçarem para adquirir força, tanto da mente quanto de 

corpo". (Mary Wollstonecraft, 1792) 

o trabalho realizado tem por base a teoria feminista. Segundo Cudd e Andreasen (2005), 

teoria feminista é uma tentativa de dar um sentido e depois, criticar, a subordinação das 

mulheres pelos homens. Por sustentar a idéia de crítica social através do desvelamento da 

subordinação e as implicações morais e políticas desta subordinação, a teoria feminista 

fornece visões de alteridade para a sociedade, o que no trabalho aqui desenvolvido é mais 

pertinente ainda devido à falta de participação das mulheres na elaboração de políticas 

públicas que são do seu interesse (FARAH, 2004). Ainda neste ponto, de acordo com Jaggar 

(2004), a principal preocupação da crítica feminista é expor as múltiplas formas pelas quais os 

homens são privilegiados e opor à discriminação das mulheres. Corroborando este ponto de 

vista, Zuckerman e Carsky (1992) argumentam que a agenda acadêmica "escondida" sobre 

homens e mulheres influenciou os temas acadêmicos e que, portanto, isto influenciou os 

esquemas teóricos, a formulação das perguntas de pesquisa, as escolhas metodológicas e a 

coleta de dados, a interpretação de resultados e as conclusões tiradas. Calás e Smircich (1999) 

argumentam, seguindo o mesmo raciocínio, que as teorias "feministas" não dizem respeito 

apenas aos temas relativos "às mulheres": ao adotarmos essas teorias como lentes conceituais, 
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ampliamos o campo de estudos e passamos a considerar as questões dos outros, que são 

diretamente afetados. Assim, teorias feministas articulam problemas que de outra forma 

poderiam continuar sendo ignorados. 

Um ponto a se notar nas abordagens feministas é a diferença entre "sexo" e "gênero". "Sexo" 

é biologicamente defmido, é relacionado às diferenças morfológicas entre homens e mulheres 

(COSTA, 1994). Já "gênero" é "sociologicamente construído, um produto da socialização e 

vivência" (CALÁS e SMIRCICH, 1999, p. 276). Costa (1994) expande o conceito de 

"gênero" para incluir suposições associadas, estereótipos e expectativas sociais. "A psicologia 

individual e aspectos da personalidade, papéis sociais envolvendo trabalho, lazer, a casa, e 

outras atividades e interações, responsabilidades na produção e na reprodução, expectativas de 

comportamento, até mesmo a forma de se vestir e falar, tudo se torna 'gênero-tipificado' na 

construção dos papeis dos gêneros" (COSTA, 1994, p. 372). 

Calás e Smircich (1999) e Tong (1998) dividem as abordagens feministas em sete tipos 

(embora Tong proponha uma oitava - ecofeminismo): Abordagem Liberal, Abordagem 

Radical, Abordagem Psicanalítica, Abordagem Marxista, Abordagem Socialista, Abordagem 

Pós-estruturalista / Pós-moderna e Abordagem Multicultural (Terceiro-Mundista ou Pós

Colonialista). Para este trabalho, acreditamos que três poderiam ser possíveis (Abordagem 

Radical, Abordagem Pós-estruturalista / Pós-moderna e Abordagem Multicultural (Terceiro

Mundista ou Pós-Colonialista». De qualquer forma, o objetivo e a metodologia proposta no 

capítulo 5 demonstrará que a abordagem multicultural é a abordagem mais interessante para 

abordar não só o feminismo, mas também os serviços públicos, e mais particularmente, a 

discussão sobre a qualidade destes serviços dentro de uma perspectiva brasileira. 

Segue um resumo das sete abordagens com a explicação do por quê a abordagem 

multicultural foi considerada como a que melhor responde ao problema proposto. 
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2.1 Abordagem Liberal 

Surgiu com base na teoria política dos séculos XVIII e XIX. A base desta abordagem se 

encontra na quebra do paradigma predominante sobre a natureza humana. Sua maior c. 

preocupação era demonstrar que as mulheres também eram humanas, como os homens 

(TONG, 1998). 

Para os adeptos desta abordagem, "sexo" faz parte dos dotes naturais, já o "gênero" é 

socializado, através de comportamento adequado a cada sexo. A idéia de uma "boa 

sociedade" é uma sociedade justa que permite aos indivíduos o exercício da autonomia e a 

realização pessoal (CALÁS e SMIRCICH, 1999, p. 279). 

Assim, a pesquisa na abordagem liberal segue, de acordo com Burrell e Morgan (1982), 

epistemologias positivistas, dentro do paradigma funcionalista. Esta epistemologia é tida 

como "neutra" quanto aos aspectos de gênero e utiliza, geralmente, metodologias positivistas, 

experimentos de laboratório, análises eminentemente quantitativas (CALÁS e SMIRCICH, 

1999 e TONG, 1998). 

2.2 Abordagem Radical 

A abordagem radical foi gerada nos movimentos feministas contemporâneos, do fim da 

década de 1960, surgindo dos movimentos feministas pelos direitos humanos (TONG, 1998). 

O tema central dos pesquisadores nesta abordagem é a subordinação das mulheres, visto que a 

preocupação das feministas com questões relacionadas às mulheres surgiu do desejo de 

melhorarem as suas condições como resultado da sua participação em movimentos radicais 

como direitos civis, esquerda política e o movimento pela paz (em contraste à guerra do 

Vietnam). 
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Vários estudiosos partem da "teorização centrada na mulher" com base nas suas vidas e 

experiências, para criar conceitos básicos. Esta abordagem vê os seres humanos como sendo 

fundamentalmente, seres corpóreos sexuados, que as mulheres são o primeiro grupo oprimido 

e que a opressão das mulheres provêem um modelo conceitual para entender qualquer outra 

forma de opressão (TONG, 1998). É radical por ser centrado nas mulheres. Através da 

compreensão da opressão das mulheres, visa a criação de uma nova ordem na qual as 

mulheres não sejam subordinadas aos homens (CALÁS e SMIRCICH, 1999) 

Para os seguidores desta abordagem, a concepção de sexo/gênero teoriza sobre a existência de 

"Classes sexuais". Esta divisão por classe é que faz a condição das mulheres como uma classe 

oprimida. Já gênero é visto como uma construção social que assegura a subordinação das 

mulheres aos homens. A sexualidade é caracterizada por ideologias da objetificação (homens 

são sujeitos - Donos, mulheres são objetos - escravos) (TONG, 1998, p. 63) quando no caso 

do heterossexualismo. O lesbianismo é visto como uma forma feminina de controle da 

sexualidade feminina. Tong (1998, p. 69-70) afirma que não há nenhuma razão psicológica 

feminista para que uma mulher queira ter sexo com um homem, muito pelo contrário, existem 

apenas motivos psicológicos não-feministas para uma mulher querer fazer sexo com um 

homem. 

A sua concepção de "boa sociedade" é uma sociedade livre de distinções de gênero ou de 

sexo (ou talvez um matriarcado, de preferência, livre de homens). A maternidade é vista não 

apenas como biológica, mas também social e que as exigências da maternidade colocam um 

imenso esforço nas mulheres, tanto em relação ao corpo quanto às energias (TONG, 1998). 

Sua posição epistemológica é que o conhecimento holístico centrado no feminino é possível, 

mas fora das estruturas patriarcais, que homens usam procedimentos impessoais para se 

chegar à verdade e que as mulheres utilizam a interconectividade, na qual a verdade emerge 
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da empatia e da compreensão (ZUCKERMAN e CARSKY, 1992). Para poder trabalhar o 

conhecimento de forma holística, as metodologias interpretativistas seriam mais 

recomendadas (ZUCKERMAN e CARSKY, 1992), tais como grupos de conscientização e 

estudos de casos (CALÁS e SMIRCICH, 1999, p. 279). 

Segundo Calás e Smircich (1999, p. 311), as principais contribuições desta abordagem para o 

desenvolvimento da teoria feminista foram mostrar as possibilidades e as visões de mundos 

alternativos fora do patriarcado, oferecer "o aumento da consciência" como uma forma única 

de pesquisa e prática organizacional, desenvolvendo poder político para todos os 

participantes, e documentar práticas alternativas e organizações alternativas, além de oferecer 

exemplos específicos de organizações não burocráticas bem-sucedidas. 

Embora tenha contribuído de várias formas para o desenvolvimento da teoria feminista, esta 

abordagem também apresenta várias limitações, entre elas que a estratégia separatista é 

utópica, já que a realidade social não respalda as condições para a constituição de "espaços da 

mulher"; a visão de política pode representar somente interesses de mulheres brancas e de 

classe média, e essencializa "gênero" e "mulher", celebrando o "feminino" frente ao 

"masculino", reificando essas características através da saliência dos estereótipos, e 

obscurecendo muitas diferenças importantes, como por exemplo, cultura e história (CALÁS e 

SMIRCICH, 1999, p. 311). 

2.3 Abordagem Psicanalítica 

A origem da abordagem psicanalítica se encontra nas teorias freudianas e outras teorias 

psicanalíticas. Esta abordagem considera que a natureza humana se desenvolve biológica e 

psicológicamente e que os indivíduos criam sua identidade sexual como parte de seu 

desenvolvimento psicossexual. Gênero, para os adeptos desta abordagem, seria a estrutura de 

um sistema social de dominação masculina (ALSOP, FITZSIMONS e LENNON, 2002), que 
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a explicação fundamental para a forma como as mulheres agem e pensam está fortemente 

enraizada na sua psique (TONG, 1998). A base para as desigualdades de gênero está 

enraizada em uma série de experiências na infância que resultam não só na visão dos homens 

enquanto do sexo masculino e das mulheres como feminino, mas também na visão de 

sociedades patriarcais que o masculino é melhor do que o feminino (TONG, 1998, p. 131). Na 

visão psicanalítica, a inferioridade feminina está baseada na falta do pênis das mulheres, 

conforme explica Tong (1998). Muitas feministas, durante a década de 1970, fizeram de 

Freud um alvo comum. De acordo com Betty Friedan (apud TONG, 1998), as idéias de Freud 

foram moldadas pela sua cultura, e na sua interpretação (de Betty Friedan), o aforismo de 

Freud de que "anatomia é o destino" significava que o papel reprodutor, a identidade de 

gênero e as preferências sexuais das mulheres eram determinados pela sua falta de pênis e 

uma mulher que não segue o "rumo da natureza" pode ser considerada como anormal (TONG, 

1998, p. 135). Se "pênis" é a base da estrutura de dominação, a solução para se chegar a uma 

sociedade sem desigualdades seria uma "boa sociedade" que não levasse isso em conta, na 

qual ambos os pais dividem as responsabilidades de criação dos filhos (CALÁS e 

SMIRCICH, 1999), que se os pais tivessem um papel tão ativo quanto o das mães, as crianças 

cresceriam reconhecendo que ambos tem fraquezas e forças e que nenhum deles tem culpa da 

condição humana (TONG, 1998). 

A posição epistemológica desta abordagem é que o modo de conhecimento das mulheres é 

diferente do masculino em razão do desenvolvimento psicossexual diferente (CALÁS e 

SMIRCICH, 1999, p. 279). Hirschman e Holbrook (1992) propõem que o significado emana 

de estruturas mentais pré-existentes. Os adeptos desta abordagem desafiam as suposições de 

que a relação pesquisador/respondente pode ser independente e separada (BRISTOR e 

FISCHER, 1993). As metodologias preferidas pelos adeptos desta abordagem são: estudos de 
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caso com foco nas relações SOCIaIS e processos de desenvolvimento, e histórias de vida 

(CALÁS e SMIRCICH, 1999, p. 279). 

2.4 Abordagem Marxista 

Esta abordagem surgiu baseada na crítica marxista da sociedade capitalista. "Não é a 

consciência dos homens que determina sua existência, mas sua existência social que 

determina sua consciência" (MARX 2003). 

De acordo com esta visão, a natureza humana reflete as condições histórico-materiais, e a 

essência humana é o conjunto dos relacionamentos sociais. Semelhante à abordagem 

psicanalítica, gênero é parte das relações de classe que constituem sistemas de opressão, mais 

do que o sexo (TONG, 1998). Para os adeptos desta abordagem, é a existência social que 

determina a consciência. Se pela abordagem psicanalítica, a opressão é oriunda do 

desenvolvimento psicossexual, na abordagem marxista, é constituída pelo regime capitalista. 

O comentário de que o trabalho da mulher nunca está completo é, para as feministas 

marxistas, mais do que um aforismo, é a descrição da natureza do trabalho da mulher (TONG, 

1998). Desta forma, a "boa sociedade" é uma sociedade sem classes, que permite o 

desenvolvimento total da natureza humana, alterando-se as relações entre homens e mulheres, 

podemos alterar as identidades de gênero e com isso, suas desigualdades (ALSOP et aI., 

2002). 

A posição epistemológica desta abordagem é que o feminismo precisa adotar o ponto de vista 

de uma classe oprimida sob o capitalismo, representando os interesses da sociedade como um 

todo (CALÁS e SMIRCICH, 1999). As metodologias mais utilizadas, segundo Calás e 

Smircich (1999), são a econometria e as análises de dados macro-sociais e segundo 

Hirschman e Holbrook (1992), o construcionismo socioeconômico, no qual o pesquisador 

interpreta o texto do seu interesse usando estruturas de dentro da sociedade onde está imerso e 
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da realidade desta sociedade também é uma possibilidade metodológica, dentro desta 

abordagem. 

2.5 Abordagem Socialista 

Para Tong (1998), a diferença entre esta abordagem e a abordagem marxista é mais na ênfase 

do que na substância. Esta abordagem surgiu na década de 1970, como uma tentativa de 

sintetizar os movimentos marxisita, psicanalítico e radical, como uma resposta à insatisfação 

com o pensamento marxista de considerar que a opressão feminina é menos importante que a 

opressão do trabalhador (ALSOP et aI, 2002). Feministas que usam esta abordagem foram 

influenciadas pelo pensamento de Althusser e Habermas. Dentro desta abordagem, Jaggar 

(apud TONG, 1998) questiona a suposição marxista de que a primeira opressão feminina é o 

capital e a segunda é o homem. Esta abordagem vê a natureza humana como sendo fruto das 

inter-relações dialéticas entre biologia humana, sociedade e trabalho. Gênero advém de 

relações/interseções de sexo, raça, ideologia e experiências de opressão sob o patriacardo e o 

capitalismo (CALÁS e SMIRCICH, 1999 e TONG, 1998). 

A "boa sociedade", para os adeptos desta abordagem, eliminará todos os sistemas de 

opressão, sejam eles baseados em sexo, gênero, raça ou classe. Portanto, a liberação feminina 

depende não só da eliminação do capitalismo, mas que o capitalismo só pode ser destruído se 

o patriarcado também for (TONG, 1998). 

A posição epistemológica desta abordagem é de que os pontos de vista feministas representam 

uma condição histórica particular de opressão que é mais adequada à compreensão da 

sociedade contemporânea (CALÁS e SMIRCICH, 1999). De forma a operacioanlizar esta 

abordagem, as metodologias mais indicadas, segundo seus adeptos, são os estudos de caso e 

as etnografias institucionais (CALÁS e SMIRCICH, 1999). 
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2.6 Abordagem Pós-estruturalista / Pós-moderna 

Segundo Nicholson (1990), a teoria feminista entre as décadas de 1960 e 1980 exibia apenas o 

ponto de vista de mulheres brancas, de classe média européias ou norte-americanas. A 

preocupação não era só apenas com mulheres, cujas vozes estavam silenciadas, mas também 

com outras minorias. Ainda de acordo com Nicholson (1990), grande parte do problema era 

conseqüência do legado metodológico que as acadêmicas feministas "herdaram". Segundo 

Fraser e Nicholson (1990), o "pós-modernismo oferece ao feminismo algumas idéias úteis 

sobre método, particularmente uma prudência em relação a generalizações que transcedem as 

barreiras da cultura e da regionalização". 

As abordagens pós-estruturalistas vieram, então, para demonstrar a instabilidade da 

linguagem como forma de representação. Muitas feministas vêem a abordagem pós-moderna 

devido ao relativismo da pós-modernidade (NICHOLSON, 1990). Para Flax (1990), as 

noções de "ser", conhecimento e verdade podem ser mais apropriadamente respondidas por 

abordagens pós-modernas. A linguagem não é só mutável ao longo do tempo, mas também 

pode ter diversos significados em um mesmo tempo. 

Uma corrente pós-estruturalista se desenvolveu a partir da aplicação das idéias de Foucault 

sobre poder e conhecimento e os pontos de interseção entre corpo, discurso e práticas. Outra 

abordagem, embora compartilhe algumas preocupações, compreende uma coleção de 

abordagens ecléticas de diversas fontes, tais como a incredulidade pós-moderna de Lyotard a 

respeito de meta-narrativas uma suspeita em relação à constituição do "feminismo" dentro da 

modernidade e as conseqüências negativas da descontrução dessa imagem por uma "política 

feminista" (CALÁS e SMIRCICH 1999, NICHOLSON, 1990). 

Para as feministas que seguem as linhas de Derrida e Lacan (HEKMAN 1992, HUYSSEN 

1990, TONG 1998 e CALÁS e SMIRCICH 1999), a problemática da abordagem feminista 
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pós-moderna se concentra no relacionamento da imagem e "ser mulher", a figura da "mulher" 

como o "outro" para o sistema de linguagem dominante, no sistema de regras e conceitos de 

conhecimento da modernidade. 

Assim, os feminismos pós-modernos/pós-estruturalistas permitem interseções mais complexas 

de gênero e outras categorias sociais, que tanto desconstroem posições analíticas tradicionais 

(por exemplo, mulheres e opressão feminina como categorias unitárias) quanto abrem espaço 

para diferentes engajamentos políticos que reconhecem relações assimétricas de poder entre 

aqueles que pretendem ser o "mesmo" (HARTSOCK 1990, NICHOLSON 1990). 

Segundo Hekman (1990), a dicotomia sujeit%bjeto exclui a mulher do "reino" do sujeito, 

gerando um profundo efeito na mulher enquanto ser do conhecimento. Se o sujeito é o único 

que pode gerar conhecimento, a mulher é excluída deste mundo e, portanto, da racionalidade, 

da verdade. Só que nas ciências sociais, os homens são sujeito e objeto, enquanto as mulheres 

são apenas objeto do conhecimento. Para Alsop et ai (2002), a relatividade do "não

pertencimento" feminino dá margens para posições alternativas de subjetividade. Desta 

forma, a subjetividade do indivíduo não é vista como fixa ou coerente e a idéia de que o 

conhecimento pode ser validado pela experiência é questionada seriamente. (BRISTOR e 

FISCHER, 1993) 

Como o pós-modernismo rejeita o pensamento universalista, para os adeptos da abordagem 

feminista pós-moderna, a idéia de se formular um conceito universal tanto para natureza do 

homem quanto da mulher é uma tentativa fútil (HEKMAN 1990). Alsop et ai (2002), 

"subjetividade" e "consciência" são efeitos discursivos e nós, mulheres devemos reconstruir 

nossa subjetividade em outros termos que não através de discursos falocentricos (já que a 

linguagem é vista como uma criação masculina e é por meio dela que se dá a dominação 

feminina). Da mesma forma, para os adeptos desta abordagem sexo e gênero são práticas 
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discursivas que constituem subjetividades específicas por meio de poder e resistência na 

materialidade dos corpos humanos. 

o fim da modernidade trouxe uma mudança conceitual e semiótica aos domínios da cultura. 

Esta mudança não é caracterizada pela crítica moral ou política dos aspectos da modernidade, 

mas das bases conceituais da modernidade em si mesma (BENHABffi 1990). Denzin (1997) 

descreve três crises contemporâneas que discutem a necessidade da condição pós-moderna em 

relação à pesquisa: 

• A crise da representação, aonde os modos estabelecidos de representar a realidade são 

inadequados para a tarefa de pesquisa; 

• A crise da legitimidade, aonde os critérios convencionais (validade, confiabilidade, 

objetividade) para acessar o resultado das pesquisas deixam a desejar; e 

• A crise da praxis, aonde as contribuições acadêmicas falham na contribuição para 

resolução, ou mesmo clarificação, dos problemas práticos. 

Para Benhabib (1990), no final do século XIX, surgiram três direções de críticas à episteme 

clássica: crítica ao sujeito da episteme moderna, crítica ao objeto da episteme moderna e 

crítica ao conceito dos símbolos modernos. Portanto, a base da epistemologia pós-moderna se 

encontra em uma tradição de crítica iniciada por Sausurre e Peirce. 

"Esta mudança significou que o foco não está mais no sujeito epistêmico 

nem no conteúdo privado da sua consciência, mas no público, significando 

atividades de uma coleção de sujeitos. Não só houve uma mudança no 

tamanho da unidade de interrogação epistemológica de idéia, sensação e 

conceito do caráter do signo como significante, significado e interpretante 

(Peirce), mas também da linguagem e da parole (Saussure) ou para os 



32 

jogos de linguagem como 10rmas de vida' (Wittgenstein). A identidade do 

sujeito epistêmico mudo também: o portador do signo não é um ser isolado 

- não existe linguagem particular, como observado por Wittgenstein; ou é 

uma comunidade de 'eus' cuja identidade se estende tão longe quanto seu 

horizonte de interpretações (Gadamer) ou é uma comunidade social de 

usuários de uma língua existente (Wittgenstein). Este aumento do relevante 

sujeito epistêmico é uma opção. A outra opção, seguida pelos 

estruturalistas franceses, é negar que, para que um objeto epistemológico 

tenha sentido, é necessário apelar para um sujeito epistêmico de qualquer 

forma. O sujeito é substituído por um sistemas de estruturas, e différances 

que, para ser inteligível, não precisam ser vistos como produtos de uma 

subjetividade vivente" (BENHABIB, 1990, P. 112). 

Concordando com Benhabib, para Hirschman e Holbrook (1992), a base epistemológica do 

pós-modernismo vem do questionamento da conexão do conhecimento ao empiricismo 

moderno. "Se o conhecimento não se origina de uma realidade 'lá fora', de onde vem?" (p. 2). 

Sugerem como metodologias: empiricismo (como reflexão do texto), racionalismo (como 

criação de texto) construcionismo socioeconômico (como sistematização do texto), 

interpretativismo (como tradução do texto), e subjetivismo (como construção do texto). 

Calás e Smircich (1999) propõem ainda, genealogias foucaultianas. 

De acordo com Calás e Smircich (1999) e Tong (1998), as seguintes contribuições para a 

abordagem pós-moderna são as mais importantes: primeiro, o foco na natureza discursiva da 

"realidade social" e da "subjetividade", e na sua natureza não essencial. A conseqüente ênfase 

na linguagem como um sistema de diferenças pennite questionar os limites impostos ao 

"conhecimento" por certos discursos privilegiados. Segundo, pennite a articulação da 
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"política do conhecimento" como uma forma de relações de poder que tenta naturalizar um 

sistema de exclusão para certas posições de sujeito (por exemplo, de gênero). Terceiro, 

oferece uma visão mais pluralista de engajamentos políticos, em que "gênero" se toma apenas 

um argumento entre outros. Também oferece visões mais complexas da localização social e as 

estruturas de opressão. E por último, a análise desconstrutivista e genealógica provê uma 

estratégia importante para demonstrar os limites do discurso orgarnizacional e as estruturas 

(freqüentemente, baseadas em distinções de gênero) desses limites. 

Não obstante, podemos encontrar as sega iates limitações. O foco na linguagem e no discurso 

tem sido freqüententente criticado como insustentável para a política feminista. A ênfase 

desconstrutivista questiona a possibilidade de existência de uma base positiva para o 

conhecimento e um sujeito conhecedor. Segundo, as políticas pluralistas não são sempre 

consideradas fortes o suficiente para eliminar sistemas de exclusão e de opressão histórica e 

culturalmente localizados em arranjos patriarcais e capitalistas. Outras críticas da 

desconstrução e de outras análises pós-estruturalistas incluem as acusações de que são 

elitistas, inacessíveis, cheias de jargão, o que toma difícil sua utilização pela maior parte dos 

analistas, a despeito de seu inerente esforço de democratização (MARTIN 1988, MORRIS 

1988, NICHOLSON 1990). 

2.7 Abordagem Multicultural (Terceiro-Mundista ou Pós-Colonialista) 

A abordagem multicultural conseguiu estender os insights pós-modernos e pós-estruturalistas 

e suas conseqüências lógicas: se o conhecimento ocidental tem sido constituído 

diferentemente dos "outros", ao tomá-los invisíveis, o que aconteceria se esses "outros" 

pudessem responder? O que aconteceria caso pudessem demonstrar como são constituídos 

como "outros"? O que aconteceria caso esses outros pudessem reclamar suas próprias 
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especificidades, fora dos dualismos (como, por exemplo, masculino/feminino) presentes nos 

discursos ocidentais do conhecimento? (CALÁS e SMIRCICH, 1999, p. 305) 

Análises (pós)colonialistas vão, dessa forma, além da desconstrução dos textos ocidentais. 

Elas mostram que a produção do conhecimento no centro (ocidental) é uma forma de 

autopromoção, implicando a constituição da legitimação do imperialismo e do colonialismo 

(CALÁS e SMIRCICH 1999, TONG 1998). Essas análises freqüentemente focalizam as 

complexas subjetividades produzidas pelas interseções de gênero, raça, classe, etnia etc. no 

contexto de relacionamentos específicos entre Primeiro e Terceiro Mundos. Elas teorizam 

sobre posições e relações de sujeitos heterogêneos, diferentes das imagens raciais e de gênero 

produzidas pelas categorias ocidentais (como "mulheres", "negras"). (CALÁS e SMIRCICH 

1999, TONG 1998, FONSECA 1999) 

Segundo Calás e Smircich (1999) as origens da abordagem multicultural surgem de 

interseções dos feminismos ocidentais e das críticas pós-colonialistas das epistemologias 

ocidentais. Para Tong (1998), existem duas origens, uma baseada no multiculturalismo de 

feministas norte-americanas e a outra origem em um feminismo global. Ambas as origens 

vêem o "eu" como fragmentado e ambas acreditam que a base da fragmentação é a cultura. 

A concepção da Natureza Humana também pode ser vista de duas formas. A primeira, sendo 

analisada como um construto ocidental que surgiu ao tornar o "outro" indivisível ou "quase" 

humano. A segunda, chamada de "essencialismo estratégico", que segundo Spivak (apud 

CALÁS e SMIRCICH, 1999), requer que o intelectual desenvolva estratégias específicas para 

ler a história do colonizado, pontuando a história das mulheres dentro do contexto. 

Para Tong (1998), a concepção de sexo/gênero desta abordagem considera a constituição de 

subjetividades complexas que vão além dos conceitos ocidentais de sexo/gênero, enfocando 

aspectos de gênero nos processos de globalização e cultura. Assim, a concepção de 'boa 
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sociedade' é de uma sociedade em que todos sejam verdadeiramente iguais e onde 

'diferente'não quer dizer 'inferior' mas 'único'. A opressão feminina em uma parte do 

mundo, freqüentemente é decorrência do que ocorre em outra, e uma mulher só poderá ser 

livre quando todas as condições de opressão forem eliminadas no mundo inteiro (TONG, 

1998). 

Para Morris (1988), não se pode considerar a 'mulher', mas sim 'mulheres'. Para esta autora, 

'mulher' é o sinal de alerta de um problema que aumenta, "errado desde o início" (p. 24). 

Segundo Calás & Smircich (1999), a posição epistemológica desta abordagem é de que o 

'conhecimento' é um sistema de relações de poder imposto pelo Ocidente ao 'resto'. A 

pergunta que se deve fazer é "O que eu sei ou posso saber sobre mulheres de quem eu sou 

diferente em termos de raça, cultura, classe e etnia?" (TONG, 1998). Wadi (1999) aponta em 

direção a um elemento fundamental a ser considerado nas pesquisas brasileiras é a diferença 

cultural advinda das diferenças entre as culturas negra e branca e a formação da sociedade, 

tendo a sua maior parte, bastardos e filhos ilegítimos. Fonseca (1999) chama a atenção sobre a 

necessidade de nos esforçarmos por "visibilizar as identidades mesmas dos agentes sociais, 

abrindo-lhes espaço e desasfixiando-os do peso determinístico" (p. 209). Para isso, devemos 

buscar uma outra ordem de complexidade para a análise social. 

As metodologias preferidas pelas feministas nesta abordagem são a análise de conteúdo de 

discursos, a desconstrução/reconstrução pós-colonialista, os testemunhos escritos, e outras 

representações híbridas. 

De acordo com Calás & Smircich (1999) e Tong (1998), as principais contribuições desta 

abordagem para o desenvolvimento da teoria feminista foram: a problematização do conceito 

de "gênero" como constituído no ocidente, e abrindo a possibilidade de outras configurações 

de gênero e de relações mais complexas entre homens e mulheres, no contexto das múltiplas 
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opressões produzidas pelo capitalismo. Segundo, a extensão da crítica ao conhecimento 

ocidental para além da desconstrução, ao articular outras possibilidades de conceitualização e 

subjetividades, produzindo imagens positivas dos sujeitos terceiro mundistas capazes de agir e 

de representação. Esta abordagem está fortemente focada em culturas e histórias específicas, e 

em interseções de gênero/raça/classe/etnia. Terceiro, a demonstração das possibilidades de 

ação política e de pluralismo político dentro dos limites micropolíticos da vida 

(organizacional) cotidiana. E por último, esta abordagem ilustra abordagens adicionais para 

organizações fora do âmbito da visão ocidental de "organização". Essas abordagens são 

freqüentemente exemplificadas nos novos movimentos sociais e novas manifestações de 

cultura popular surgindo em diversos países (pós) coloniais. 

Entretanto, devemos levar em consideração as seguintes limitações desta abordagem: primeiro 

que esta abordagem, em alguns casos, está sujeita às mesmas críticas de elitismo e de 

inacessibilidade da abordagem pós-estruturalista. Segundo, que a tradicional dicotomia da 

política de conhecimento ocidentaVrestante deve ser colocada fora do contexto do feminismo 

ocidental, que deixa "o outro" sem voz e invisível. Além destas limitações, esta abordagem 

parece ser particularmente problemática, mesmo para simpatizantes do feminismo pós

moderno, devido às preocupações sobre a aceitação da existência de "outros conhecimentos" 

fora dos limites do "conhecimento ocidental(izado)". 

o que faz esta abordagem particularmente interessante para ser utilizada na presente proposta 

de pesquisa é a sua visão de colonização que podemos extrapolar não só para nossa condição 

de dominados pelo primeiro mundo, principalmente anglo-saxão, mas também a posição de 

dominação para com o sujeito do projeto. Como afirma Tong (1998), a abordagem pós

colonialista é sobre as mulheres, se unindo para discutir suas semelhanças e diferenças, tão 

honestamente quanto possível e com isso "remover todas as formas de iniqüidades" com 
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vistas à criação de uma ordem social mais justa, ajudando nos planejamentos dos 

desenvolvimentos naCIOnaiS e locais. E isso só pode ocorrer através da conexão entre 

mulheres e na autenticidade dos nossos esforços na compreensão do "outro". 

Para Mary Louise Pratt em uma entrevista para Costa e Diniz (1999), o feminismo foi 

historicamente identificado com uma mentalidade burguesa, não preocupado com questões 

sociais. Podemos observar pelo o que Tong (1998) afirma que a abordagem multicultural, por 

ser uma "cria" da abordagem pós-estruturalista/pós-modemista, é sobre a libertação, através 

do poder, dos colonizados. Estas colonizadas não são apenas as mulheres dos países do 

Terceiro Mundo, mas também as mulheres destes países que são dominadas, não apenas por 

homens de todas as classes, mas também pelas mulheres das classes mais afluentes. Desta 

forma, a abordagem multicultural (ou Terceiro-Mundista ou Pós-Colonialista) se justifica pelo 

objetivo proposto que é estudar a construção do conceito de qualidade aplicado em serviços 

sob a ótica feminista em mulheres de baixa renda. Ainda segundo Mary Louise Pratt na 

entrevista para Costa e Diniz (1999), gênero é um espaço onde colocamos certos problemas e 

é importante que tenhamos um espaço para debatermos gênero em relação à raça e classe, 

entre outros. Como colocou Fonseca (1999), "é o próprio conhecimento e a forma de produzi

lo que entram em questão, uma vez admitido que o tecido social se faz a partir de inúmeras 

redes e tramas, ficando ao 'conhecedor' a consciência de sua incompletude, bem como a 

realidade dos limites que poderão operar como desafio à pesquisa ... Ciência compromissada 

em conhecer o sentido da experiência humana e que, portanto, desloca a ênfase posta na causa 

para a ênfase posta no sentido" (p. 210). 
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3 Gerencialismo na Administração Pública 

"Os cidadãos estão-se tornando cada vez mais conscientes de que a 

administração pública burocrática não corresponde às demandas que a 

sociedade civil apresenta aos governos no capitalismo contemporâneo. 

Os cidadãos exigem do Estado muito mais do que o Estado pode 

oferecer". (Bresser Pereira, 2006) 

o gerencialismo na administração pública surgiu como uma tentativa do Estado de deixar que 

o mercado tivesse um papel maior dentro da máquina do governo e com a convergência entre 

os setores público e privado e sua conseqüente adoção, por parte do serviço público, de 

práticas, técnicas e processos de certos setores privados (FARNHAM & HORTON, 1993; 

BRESSER PEREIRA, 2006). O que veremos neste capítulo são as origens desse 

gerencialismo e algumas críticas, principalmente quanto à prática de a NPM (New Public 

Management) de tratar cidadãos como consumidores, esquecendo-se do seu papel maior 

dentro do contexto político. 

3.1 Administração Pública no Brasil - Origem 

Segundo CasaIs (1998, p. 3), "a administração pública na América Latina nasceu 

patrimonialista". Isso se dá porque, ainda segundo o mesmo autor, a administração pública na 

América Latina é vista como corrupta e incompetente por que nasceu como uma manifestação 

de uma cultura de apropriação do Estado. Assim, a administração pública na América Latina 

pode ser vista como patrimonialista, devido às formas de organização estatal utilizadas em sua 

criação. 

"Esta opinião é corroborada pelo fato de que os administradores públicos 

latino-americanos, de um modo geral, acham que satisfazem aos requisitos 
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no tocante à ética enquanto não enfrentarem problemas morais 

extraordinários. O fato dos cidadãos mostrarem-se cínicos a respeito das 

suas intenções não é considerado como uma questão de ética, assim como o 

fato de que o administrador possa ter cometido alguma irregularidade que 

ninguém descobriu provavelmente seja mais motivo de piada do que de 

lamentação" (CASALS, 1998, p. 4). 

Segundo Mendes e Teixeira (2000), as mudanças na esfera pública não ocorrem em um vazio 

histórico. São relacionadas ao contexto estrutural que abrange instituições e organizações. 

Desta fonna, mudanças no padrão de desenvolvimento que conduzem a uma maior 

conscientização dos cidadãos também levam a mudanças na esfera pública como reposta às 

demandas dos cidadãos. 

Portanto, temos visto que, com a conscientização gradativa dos cidadãos, estes têm 

demandado uma postura mais ética por parte dos governos. "Soluções imediatistas ou 

concessão de beneficios simbólicos não são mais respostas ao nível da responsabilidade, 

seriedade, eficácia, transparência e honestidade que são exigidas, hoje, de um governo" 

(CASALS, 1998, p. 4). Em resposta a essa demanda, surge a Nova Administração Pública que 

vem a ser a implementação no setor público de práticas gerenciais de empresas privadas. Ela 

surge primeiramente na Grã-Bretanha, durante a era Thatcher e nos E.V.A., durante o governo 

Reagan, como veremos a seguir. 

3.2 Nova Administração Pública (New Public Management - NPM 

Surge neste contexto, a implementação no Brasil da Nova Administração Pública (New Public 

Management - NPM). Rosembloom (2001) afmna que muito do que o governo faz são 

negócios, e que por isso, devem ser preservados dos governantes eleitos, ou seja, os 

governantes devem estar cada vez mais distanciados do gerenciamento do Estado, sendo esta 
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atividade relegada aos gerentes. De acordo com Dobel (2001), a NPM SurgIU da 

reconceitualização da problemática das respostas legítimas aos eleitores ou das mudanças de 

políticas. Ou seja, se os cidadãos estão se tomando mais conscientes do seu papel e 

demandando uma postura diferente por parte do estado, cabe a esse responder a essas 

demandas agindo com maior responsabilidade, seriedade, eficácia, transparência e 

honestidade (CASALS, 1998). 

Segundo Dobel (2001), a Administração Pública foi inspirada pela necessidade de energizar e 

dar iniciativa aos gerentes públicos, visando também à legitimidade e resposta aos problemas. 

Ela surgiu de problemas reais que não deixaram de existir, propõe adições valiosas para a 

prática normativa e institucional e precisa ser incorporada de forma mais profunda. O dilema 

central é como criar um ponto em que se possa trabalhar entre o accountability democrático e 

a eficácia. 

Para Hood (1991), a NPM surgiu devido a quatro mega-tendências: 

1) a tentativa de reverter o crescimento do governo em termos de gastos e expansão do quadro 

de pessoal; 

2) a existência de um movimento em tomo da privatização de instituições governamentais e 

culto ao "cargo" de gerente; 

3) o desenvolvimento da automação, particularmente a tecnologia da informação, na produção 

e distribuição de serviços públicos; 

4) e o desenvolvimento de uma agenda internacional centrada em questões geraIs de 

gerenciamento público, estilos de decisão e cooperação intergovernamental. 

De acordo com Hughes (apud Mendes e Teixeira, 2000), o Novo Gerencialismo está baseado 

nas teorias econômicas e do gerenciamento científico. Segundo Mendes e Teixeira (2000), o 
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Estado enquanto "ente" regulador é enfraquecido durante a crise de autonomia dos Estados 

nacionais nos anos 90, surge uma "não-teoria do Estado", na qual o mercado, formado por 

instituições e empresas, seria a instância reguladora das relações econômicas, mesmo dentro 

do estado. "Neste contexto, a regulação passaria a se dar pelas instituições econômicas que 

estabelecem as condições de acumulação. O Estado deixaria de ser o epicentro das decisões 

políticas e, para cada setor da atividade econômica, passaria a existir uma instância para 

negociar os seus interesses com os 'gerentes' de políticas públicas" (Mendes e Teixeira, 2000, 

p.4). 

O processo de mudança desencadeado no setor público na década de 1980 teve repercussões 

sobre a função gerencial. O apelo ao gerenciamento se intensificou em todo o mundo, 

principalmente devido ao contexto da globalização econômica. De acordo com Mendes 

(2001), o foco nas forças do mercado tem sido acompanhado pelo interesse dos diferentes 

setores no poder da "mão invisível da gerência". A gerência, embora qualificada pelo 

empresariado como um dos componentes não mensuráveis do complexo "coeficiente 

residual" passou a ganhar mais visibilidade e a desempenhar um papel central no crescimento 

econômico. Deste modo, a gerência pública também passou a ser o alvo das intervenções 

inovadoras (MENDES, 2001). 

Ainda segundo Mendes (2001), na visão dos novos gerencialistas, o poder gerencial passou a 

ser entendido como a liderança necessária à transformação e à promoção de mudanças 

globais. 

"As velhas estruturas corporativas são identificadas como causa e não 

como solução para o declínio da competitividade. Formas tradicionais de 

autoridade como monarquias, políticos e profissionais foram perdendo a 

confiança pública. Em contrapartida, os gerentes foram assumindo papéis 
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públicos como fonte de autoridade e de opinião sobre como o mundo deve 

funcionar (Clarke & Newman, 1997). Ou seja, o poder gerencial extrapolou 

o mundo das organizações e passou a modelar as instituições, deslocando o 

eixo do debate sobre a Administração Pública para uma lógica 

eminentemente gerencialista" (MENDES e TEIXEIRA, 2000, p. 5). 

Segundo CasaIs (1998), as importações de idéias têm tido como pressuposto um alinhamento 

com os movimentos políticos mundiais e uma necessidade de inserção entre as ditas nações 

desenvolvidas nos países latino-americanos. Assim, as políticas públicas formuladas nos 

países do chamado Primeiro Mundo, principalmente no caso da NPM formuladas nos Estados 

Unidos e na Grã-Bretanha, tem sido introduzidas no Brasil sustentadas pelo argumento da 

busca de uma relação de igualdade entre parceiros internacionais (WOOD e CALDAS, 2002). 

3.3 Implantação da Nova Administração Pública (New Public 

Management - NPM) no Brasil 

No Brasil, a nova administração pública, com base na administração gerencial, surgiu como 

uma solução para a ineficiência da administração pública burocrática (KEINERT 2000, 

MISOCZKY et ai 1999). CasaIs (1998) e Wood & Caldas (2002) afirmam que uma das 

razões se encontra no formalismo encontrado na América Latina. Na administração pública, 

isso fica mais evidente através da criação de leis criadas pelos governos para legitimar seus 

objetivos. Para Keinert (2000), o paradigma da nova administração pública substitui o 

paradigma da administração burocrática por volta da década de 1990. Cunha et ai (2004) 

situam o início das transformações dos serviços público em 1988. 

Para CasaIs (1998), Ribeiro (2000) e Santos (2001), a formação do Estado brasileiro pouco 

diferenciou as esferas públicas e privadas, causando com isso a apropriação do Estado por um 
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grupo de pessoas e a institucionalização do paternalismo. Isso acarretaria na cristalização das 

estruturas de poder e de controle do Estado, se tornando um problema para a implantação de 

novas formas gerenciais do Estado e conseqüentemente, nas suas distorções. Devemos levar 

em consideração que mesmo que as dimensões técnica e organizacional estejam preparadas 

para a mudança, esta resultará em fracasso se os valores da mesma não estiverem 

compreendidos dentro da perspectiva gerencial e a cultura organizacional for avessa à 

mudança (MOTTA 1995). Portanto, se não houver mudanças na cultura organizacional, a 

implementação das mudanças gerenciais estará comprometida. Para Santos (2001), "as 

tradições na instituição política dos governantes, na cultura paternalista impregnada nos 

agentes privados e a exigência dos consumidores por uma qualidade ainda difícil de ser 

parametrizada dificultam a implantação de processos de controle e decisão do Novo 

Gerencialismo" (p. 11-12). 

3.4 Qualidade no Serviço Público 

Vários artigos já foram escritos com foco na qualidade de serviços públicos (MENDES 1998 

e 2001, MENDES & TEIXEIRA 2000, MISOCZKY et aI 1999, SANTOS 2001, de PAULA 

2004, DINIZ & CARVALHO 2001, FONSECA & BORGES Jr. 1998, CUNHA et aI 2004, 

entre outros). Entretanto, o foco destes artigos ou foi na implementação de programas de 

qualidade total (TQM) ou na analise das dimensões política e técnica de qualidade em 

organizações públicas. 

Segundo um estudo do IPEA realizado por Tironi et aI (1991), a qualidade de serviços 

públicos é a qualidade conforme medida dentro de empresas, em um foco completamente 

gerencialista conforme preconizado pela Nova Administração Pública, como poderemos ver 

na longa citação a seguir, mas que não foi resumido por exemplificar tão bem este ponto de 

vista. 
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"Qualidade do serviço público é, antes de tudo, qualidade de um serviço, 

sem distinção se prestado por instituição de caráter público ou privado; 

busca-se a otimização dos resultados pela aplicação de certa quantidade de 

recursos e esforços, incluída, no resultado a ser otimizado, 

primordialmente, a satisfação proporcionada ao consumidor, cliente ou 

usuário. 

A principal diferença entre a qualidade do serviço e do produto 

manufaturado reside na interação ou na interface com o consumidor, 

cliente ou usuário. Essa interface é mais significativa para a qualidade do 

serviço, uma vez que, neste caso, o consumo e a produção ocorrem 

simultaneamente, colocando o consumidor dentro do processo de produção 

(ex. a consulta médica). 

No processo produtivo de prestação de um serviço, há um conjunto de 

atividades que precedem o contato direto com o usuário, cliente ou 

consumidor. São as chamadas atividades de suporte. Na prestação de um 

serviço também, muitas vezes, está envolvido um produto fisico (ex. a 

vacina), produzido ou não no âmbito do processo de produção do serviço 

(exemplos: comida em restaurante e vacina em posto de saúde). 

No tocante à qualidade do serviço, devem ser considerados, portanto, os 

aspectos da interface com o consumidor, cliente ou usuário, atividades de 

suporte e produto fisico eventualmente envolvido. 

Os dois primeiros aspectos - atividades de suporte e a interface com o 

usuário - constituem o processo de produção do serviço. Tanto o processo 

de produção do serviço quanto o produto fisico eventualmente envolvido 
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são básicos na determinação da qualidade do serviço prestado. A eficiência 

com que estas atividades são articuladas determina o aprimoramento da 

gestão." (TIRONI et ai, 1991, p. 8). 

Esta mesma ênfase em resultados que tragam a otimização dos serviços públicos também 

permeia os trabalhos que foram publicados nos últimos anos nos anais da ANP AD (MENDES 

1998 e 2001, MENDES & TEIXEIRA 2000, MISOCZKY et ai 1999, SANTOS 2001, de 

PAULA 2004, DINIZ & CARVALHO 2001, FONSECA & BORGES Jr. 1998, CUNHA etal 

2004). Em sua grande maioria, o foco destes trabalhos tem sido o serviço público sob a ótica 

do provedor e não do cidadão/usuário/cliente. O foco tem sido na qualidade objetiva dos 

serviços públicos, o que parece corroborar a visão do próprio governo, como no trabalho 

proposto pelo IPEA (TIRONI et ai 1991). Para Maciel-Lima (2004), a melhoria na qualidade 

de serviços é cumprir com o especificado, fazer com que o cliente nos considere melhor do 

que os concorrentes, em todos os aspectos que ele julgue importante, baseado em seriedade, 

liderança pessoal, perseverança, treinamento, participação de todos, respeito pelos 

empregados, fornecedores e clientes e por toda a comunidade atendida. Como veremos no 

próximo capítulo, estas duas definições não são muito diferentes das definições de serviços 

prestados aos consumidores de forma geral. 

Embora a Nova Administração Pública tenha sido bem recebida e implantada em vários 

lugares, e mais precisamente, para a nossa área de interesse, no Brasil, não se pode fechar os 

olhos para o fato de que ela não conseguiu resolver os problemas da administração pública e 

por alijar os cidadãos dos seus direitos, tornando-os "consumidores", talvez tenha criado 

alguns outros como sugere Minztberg (2000). A seguir, discorreremos mais sobre isso. 
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3.5 Críticas à NPM: 

Para Mintzberg (2000), "nós confundimos o relacionamento todo entre negócios e governo" 

(p. 75), e que na verdade, se é para gerenciarmos o governo corretamente, devemos primeiro 

aprender a governar a administração. O negócio das empresas é nos vender o máximo 

possível, além de existirem mecanismos de controle que impedem o abuso das organizações 

com fins lucrativos, mas esta filosofia não é aplicável quando se trata de serviços públicos, 

como por exemplo, a saúde. Somos mais do que meros consumidores, apesar de que a maior 

parte dos serviços públicos são de natureza profissional. Somos na verdade cidadãos, com 

direitos que vão muito além dos direitos dos consumidores (MINZTBERG, 2000, p. 77). 

Somos também "súditos", mesmo que sejamos também consumidores e cidadãos, 

permanecemos "súditos" quando pagamos nossos impostos ou respeitamos as leis criadas pelo 

governo, em prol da ordem na sociedade. Mas existe uma grande diferença entre as atividades 

governamentais voltadas para consumidor e as voltadas para o cidadão: a freqüência da 

ocorrência (MINZTBERG, 2000, p. 77). Existem poucas atividades do governo voltadas 

puramente para o consumidor, em compensação, muitas das atividades do governo são 

voltadas para o cidadão, na forma de infra-estrutura: social (como museus), física (estradas e 

portos), econômica (políticas monetárias), mediadora (tribunais cíveis), estrangeira 

(embaixadas e consulados) e de apoio ao próprio governo (como a máquina eleitoral). Para 

Mendes (2001), o processo de reestruturação do Estado brasileiro pode terminar por confundir 

estas duas entidades políticas: o cidadão e o consumidor. 

Para Minztberg (2000), existem três suposições advindas da Administração de Empresas que 

são particularmente importantes e que não se aplicam à Administração Pública: 

• Atividades particulares podem ser isoladas - de cada uma e da autoridade direta. 

• Desempenho pode ser completamente e corretamente avaliado por medidas objetivas. 
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• Atividades podem ser confiadas para gerentes profissionais que se responsabilizarão 

por elas. 

Existe, também, a crença errada de que a política e a administração no governo podem ser 

separadas como a formulação e a implementação de estratégias nas empresas (MINTZBERG, 

2000, p. 79). 

Ainda citando Minztberg (2000), este autor chama a atenção que do mesmo jeito que o 

governo aprende com as empresas, as empresas também têm muito que aprender com os 

governos, já que as pessoas envolvidas com as esferas públicas têm que lidar com objetivos 

conflitantes, vários tipos de stakeholders e pressão política intensa, entre outros aspectos. 

Minztberg (2000) também critica a prática das indicações políticas para os cargos diretores da 

administração como moeda política de governo e chama a atenção de que a indicação de 

"amigos" é corrupção política. 

A troca da cidadania por um modelo voltado para o consumidor no novo paradigma 

representa uma fundamental degradação moral na relação das instituições para a governança 

(MINTZBERG 2000, DOBEL 2001). A despeito do que a NPM clama, o processo está 

vinculado aos resultados porque reconhece a dignidade dos cidadãos. Similarmente, a 

privatização das funções do governo, enquanto potencialmente ganhando eficiência, pode 

afetar tanto a responsabilização quanto o processo de respeito. A cidadania coloca fortes 

imperativos em como os cidadãos devem ser tratados e como o acesso é garantido. As 

missões não são leis, e as visões não garantem governança (DOBEL 2001). 

As críticas mais amplas foram feitas por Pollitt (1993). Vão desde a coerência (ou falta de) em 

relação à motivação e ao comprometimento dos servidores públicos (é obvio que não 

podemos constantemente criticar o governo e esperar que ele atraia bons funcionários - p. 
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115) aos problemas de centralização e delegação ou autonomia, à responsabilização dos 

governantes eleitos, conflitos de metas e prioridades, à ausência de concorrência. 

3.6 Críticas à importação de Modelos Gerencialistas 

Não devemos esquecer de mencionar também os problemas com a implementação de práticas 

dos países colonizadores sem a devida adaptação para o ambiente onde será implantado, 

conforme mencionado por Guerreiro Ramos (1996), Wood & Caldas (2002) e Pollitt (1993). 

Pollitt (2003) também coloca vários pontos onde a implementação pode ter problemas na 

transferência de conhecimento entre países, lembrando que o contexto e os "termos de troca" 

devem ser vistos com cuidado antes de se "pegar emprestado" uma boa idéia gerencial, 

podendo freqüentemente resultar no fracasso ou em uma transformação substancial da 

tecnologia (p. 123). Ele afirma que as idéias simples são mais fáceis de serem transferidas, 

mas que as tecnologias gerenciais que têm surgido nos últimos tempos têm sido tudo, menos 

simples. A complexidade não está somente no importado, mas também na tarefa e no 

contexto, sendo esses impactados pela clareza (ou falta de) dos objetivos e pelo contexto 

cultural e institucional no qual a política será implementada. Esta cópia de tecnologia, 

realizada sob condições de incerteza, mesmo que o desempenho não demonstre melhoria, 

existe a defesa de ter se copiado de um modelo de sucesso. 

É importante notar também, como afirma o trabalho de Farah (2004), que a criação de 

serviços voltados especificamente para mulheres se dá através pela incorporação da dimensão 

de gênero em programas que não tem verdadeiramente o seu foco na mulher. Anderson 

(2005) afirma que o sexismo existente é que acaba por impedir o desenvolvimento de 

políticas que levem em consideração as diferenças entre gêneros. Esse sexismo transparece 

não só através da exclusão da participação feminina na elaboração de políticas voltadas à 

mulher, mas também na geração de conhecimentos femininos. Para Anderson (2005), o 
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conhecimento feminino, na sociedade atual, é considerado como subordinado ao 

conhecimento dito objetivo (masculino) e que o conhecimento pessoal (histórias de vida) é 

ignorado pelos homens. Cabe trazer aqui também, a discussão a que se propõem Longino 

(2005) e Anderson (2005), de que toda ciência está impregnada pela política e que teorias 

florescem quando o contexto político lhes é benéfico, e que o ponto de vista atual de que a 

ciência é objetiva e não influenciada pelo gênero é que acaba por causar a situação descrita 

por Farah (2004). Como colocou Longino (2005), política e ciência andam de braços dados. A 

ciência "aprovada" floresce no ambiente político que lhe dê suporte e que por sua vez se 

justifica pela ciência gerada neste sistema. Assim, vemos que a ciência, enquanto gerada por 

homens, justifica um sistema machista, limitando a voz das mulheres. Como coloca Longino 

(2005), nos tornamos observadoras passivas, vítimas da "verdade" (p. 214). Portanto, 

devemos rejeitar a idéia de observação passiva de forma a afetarmos a criação de 

conhecimento e no caso, de políticas públicas. 

Como vimos no capítulo anterior, a abordagem multicultural nos mostra que a geração de 

conhecimento é uma forma de dominação, pois está não só oprimindo as mulheres, mas as 

mulheres pobres. Como afirma Pratt (1999), corpo sem discurso, seres sem cultura, retirados 

de sua cultura e sua história. E é isso que devemos combater, se quisermos uma sociedade 

mais igualitária, o repúdio a qualquer dominação, seja com base em gênero, classe, religião. 

Neste capítulo vimos que existe uma variedade de críticas ao modelo da nova Administração 

Pública, embora o mesmo tenha se espalhado tão amplamente nesta era da globalização. Estas 

críticas tanto partem dos países onde o modelo foi criado até na sua implementação no Brasil 

com as suas conseqüentes (ou não) adaptações. 

No próximo capítulo, seguindo o objeto de qualidade no serviço público, veremos o que são 

serviços e o que é qualidade para as empresas, visto que é esta idéia de qualidade que o 
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serviço público visa a implementar e as diferenças entre a qualidade objetiva e a qualidade 

percebida - que deveriam ser o foco de implementação da qualidade com foco no 

cidadão/cliente. Pollitt (1993) chama a atenção sobre as dificuldades da implementação da 

operacionalização do conceito de qualidade de serviços aplicado ao serviço público, devido 

aos trade-o.ffs e do julgamento político que leva à implementação. Provavelmente, um destes 

trade-o.ffs é a não-consideração do ponto de vista feminino na elaboração das políticas 

públicas ligadas aos serviços prestados à população. Pollitt (1993) também chama a atenção 

para o fato de que as práticas de qualidade de serviços nunca foram geradas com o intuito de 

serem aplicadas ao setor público. Além disso, a implantação de políticas sem levar em 

consideração os setores da sociedade que serão afetados por elas é uma fonna de dominação. 
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4 Qualidade de Serviços 

i ~ C:WOS UFS. UIC. , 
10 

Este capítulo introduz o tema de qualidade de serviços, os principais conceitos e também as 

pesquisas acadêmicas realizadas. Este capítulo discute também as principais limitações das 

abordagens feministas que acabam por embasar o projeto proposto neste trabalho. 

4.1 O Setor de Serviços 

o estudo da área de serviços tem sido fomentado nas últimas décadas (Berry e Parasuraman, 

1993; Brown et aI, 1994; Fisk et aI, 1993; Grõnroos, 1978, 1984, 1995). Isto é devido, 

principalmente, ao crescimento da importância dos serviços na economia. O aumento da 

importância do setor levou ao desenvolvimento da disciplina de marketing de serviços. Entre 

1953 e 1992, foram gerados 1.127 fontes de infonnação, incluindo artigos, livros teses de 

PhD e apresentações em conferências, focando exclusivamente na área de marketing de 

serviços não sendo específicos de uma indústria apenas (Brown et a/1994; Fisk et a/1993). 

De acordo com Grõnroos (1990a), as razões para o crescimento do setor de serviços são: 
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Tabela 1: Razões para o Crescimento do Setor de Serviços 

Aumento da afluência: Maior demanda por serviços que os consumidores 
costumavam prover para si mesmos. 

Maior tempo de lazer: Maior demanda para turismo e cursos de educação 
de adultos. 

Aumento do percentual de mulheres na força de Maior demanda para creches e comida pré-
trabalho: preparada. 

Aumento da expectativa de vida: Aumento da demanda por retiros para idosos e 
saúde. 

Aumento da complexidade dos produtos: Aumento da demanda por especialistas que proveem 
manutenção. 

Aumento da complexidade da vida: Aumento da demanda por contadores especializados 
em Imposto de Renda, conselheiros matrimoniais, 
advogados e serviços de recolocação de emprego. 

Aumento da preocupação com a ecologia e com a Aumento da demanda por serviços comprados ou 
administração dos recursos naturais: leasing. 

Aumento no número de novos produtos: O advento do computador criou novas indústrias de 
serviços como programadores, consertos e time 
sharing 

Fonte: GrÕnroos. 1990a 

Outro motivo para o crescimento do estudo de marketing de serviços é o fato de muitos 

produtores de manufaturados estarem oferecendo serviços anterionnente não oferecidos como 

"parte integral do produto total" (Grõnroos, 1990b, p. 3), assim criando um setor de serviços 

"oculto" (Grõnroos, 1990b, p. 3) e adicionando mais valor ao relacionamento com o cliente. 

Os setores de serviços e industrial estão cada vez mais ligados. 

Para que compreendamos melhor a área de serviços é necessário definir alguns conceitos 

como serviços, qualidade, qualidade de serviços e satisfação do consumidor. É o que veremos 

a segUIr. 

4.2 O que são Serviços? 

De acordo com Kotler (1994), "um serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte pode 

oferecer a outra que é essencialmente intangível e não resulta na posse de alguma coisa. Sua 
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produção pode ou não estar atrelada a um produto físico" (p. 464). 

Levitt (1983, p. 96) descreve serviços como "promessas de satisfação" enquanto produtos são 

pacotes de atributos que levam à satisfação (Walker 1995). 

A definição de Grõnroos (1995) para serviços é: "serviços são objetos de transação oferecidos 

por empresas e instituições que geralmente oferecem serviços ou que se consideram como 

organizações de serviços" (p. 19). 

Expandindo o conceito e ainda de acordo com Grõnroos (2004), "clientes não compram bens 

ou serviços, compram os beneficios que os bens e serviços lhes proporcionam. Compram 

ofertas, consistindo de bens, serviços, informações, atenção pessoal e outros componentes. 

Tais ofertas lhes prestam serviços e é esse serviço na oferta percebida pelos clientes que cria 

valor para eles,,2 (p. 14). Como muitas empresas de produtos oferecem serviços ocultos 

(serviços que não são considerados como tal, porque são registrados nas estatísticas como 

sendo parte da contribuição das indústrias ao PIB), na análise final, empresas sempre 

oferecem serviços aos clientes, não importando o que produzam (GRONROOS 2004). 

4.3 Características dos Serviços 

Para podermos defmir serviços, é importante observarmos as principais características deles. 

De acordo com Lovelock e Wright (2003), existem quatro características que separam os 

serviços dos produtos, em diferentes graus: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e 

perecibilidade. 

2 Ênfase no original 
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Tabela 2: Características que Diferenciam Serviços de Produtos 

Intangibilidade Serviços são intangíveis, não podem ser vistos, sentidos, ouvidos, ou 
cheirados antes de serem comprados. 

Inseparabilidade Serviços são produzidos e consumidos simultaneamente. 

Variabilidade Serviços dependem de quem os prove, e quando e onde são providos. 
Portanto, serviços são altamente sujeitos à variação. 

Perecibilidade Serviços não podem ser guardados para consume posterior. 

Fonte: Lovelock e Wright, 2003. 

Figura 4 - Como as qualidades dos produtos/serviços afetam a facilidade 
de avaliação 
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Como resultado das características acima, serviços são difíceis de serem avaliados pelos 

consumidores (Lovelock, 1996). De acordo com Lovelock (1996), alguns serviços podem 

enfatizar as qualidades experenciais que só podem ser apreendidas após a compra, ou seja, 

durante o consumo. Alguns serviços são plenos de qualidades credenciais, qualidades que são 

difíceis de avaliar mesmo após o consumo. Produtos, por outro lado, são plenos de qualidades 

de procura, atributos que podem ser avaliados pelo consumidor antes da compra, como por 

exemplo: cor, estilo, forma ou cheiro. Para Bateson e Hoffman (2001), é difícil encontrar um 
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produto ou um serviço puro. Serviços e produtos se encontram, portanto, em um continuum 

que vai desde "fácil de avaliar" até "difícil de avaliar". 

4.4 Qualidade 

o conceito de qualidade surgiu na literatura de marketing primeiramente associado a produto. 

É mais fácil avaliar qualidade de produtos do que de serviços. Produtos livres de defeitos é 

uma das definições de qualidade de produto. Este conceito foi aplicado em marketing de 

serviços (Govers, 1993; Mefford, 1993; Reichheld, 1990). Entretanto, Juran (1988) nos 

oferece uma definição de qualidade que combina produtos livres de defeitos com satisfação 

do cliente: 

"Uma das definições de qualidade é desempenho do produto. Desempenho 

do produto resulta das características do produto que geram satisfação e 

levam o cliente a comprar o produto. 

Outro significado de qualidade é ausência de defeitos. Defeitos de 

fabricação geram insatisfação e levam os clientes a reclamarem. " (Juran, 

1988, p. 11) 

Mesmo em um padrão internacional de qualidade, o consumidor não foi esquecido. No 

vocabulário de qualidade das normas International Standard ISO 8402 e nas series ISO 9000, 

qualidade é definida como: "a totalidade dos atributos e características de um produto ou 

serviço que tem em sua capacidade satisfazer necessidades expressas ou implicadas" 

(BERGMAN e KLEFSJO, 1994, p.16). Karlõf e Ostblom (1993) afirmam que qualidade só 

pode ser definida de dois pontos de vista: o primeiro é o do consumidor, o segundo da 

produção. O ponto de vista do consumidor vê o desenvolvimento da qualidade como uma 

ferramenta para satisfazer as necessidades e expectativas dos consumidores. O segundo ponto 
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de vista vê o desenvolvimento da qualidade como desenvolvimento de padrões de produção 

dos produtos. 

Alguns estudos focaram na qualidade objetiva, ou seja, a qualidade do ponto de vista da 

produção (HJORTH-ANDERSEN, 1984; TROYE, OGAARD e HENJESAND 1995), e 

outros focaram na qualidade percebida (PARASURAMAN, BERRY e ZEITHAML 1988 e 

1990; TEAS, 1994), que é a qualidade como observada pelo consumidor. É importante que se 

distinga entre os pontos de vista da qualidade objetiva e subjetiva. Qualidade objetiva é 

avaliada através de relatórios independentes pelas autoridades ou outras fontes como a revista 

"Consumidor Moderno" ou outras publicações similares. Este conceito é ligado ao conceito 

de livre de defeitos. Qualidade percebida é o ''julgamento do consumidor sobre a 

superioridade ou excelência de um produto" (ZEITHAML, 1988, p.16), e não é baseada em 

dados objetivos, mas sim, nas percepções, crenças e atitudes dos consumidores, e resulta da 

comparação entre expectativas e o desempenho (PARASURAMAN, BERRY e ZEITHAML 

1988). A qualidade de serviços é sempre uma qualidade percebida, posto que a própria 

natureza intangível do serviço faz com que seja dificil mensurá-la. 

4.5 Qualidade de Serviços 

De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Beny (1990), a qualidade de serviços é mais dificil 

de ser avaliada do que a qualidade de produtos3 devido aos aspectos intangíveis do serviço, a 

sua heterogeneidade - cada encontro com o consumidor é único - e o fato de que a produção 

não pode ser separada do consumo. A necessidade de se medir qualidade de serviços através 

da satisfação do consumidor advém deste fato. 

3 O termo "produtos" é usado como sinônimo de "bens". 
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Um dos problemas principais que governam os serviços e conseqüentemente afetam a 

percepção de qualidade de serviços é que os serviços dependem da interação com pessoas. 

Quanto maior a interação, mais o resultado do serviço pode variar e com isso, a percepção de 

serviço prestado. Alguns autores trabalharam com a hipótese de que a satisfação dos 

empregados afeta a satisfação dos consumidores (HESKETI 1987 e BITNER et aI, 1994). Na 

figura abaixo vemos a "Roda da Qualidade" que mostra como o nível de satisfação dos 

funcionários influencia o nível de satisfação dos consumidores (HESKETI 1987). 

Figura 5 - A Roda da Qualidade 
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Fonte: Heskett, 1987 
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É importante notar que satisfação dos funcionários não inclui apenas incentives e melhores 

salários, mas também o redesenho das funções, treinamento, criação de espírito de equipe e, 

principalmente, "empowerment" - dar responsabilidade aos empregados para poderem 

resolver os problemas dos consumidores (HESKETI 1987, TREACY e WIESEMA 1993, 

FOJT 1995, EVAN 1995, WONG e KLElNER 1995). Esta é a dimensão onde a qualidade 

dos serviços públicos tem maior impacto, no atendimento dos consumidores-cidadãos e onde 
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alguns trabalhos já foram desenvolvidos no Brasil (GUIMARÃES, CAVALCANTI e 

AFFONSECA 2004, ALBANDES-MOREIRA e BATISTA-DOS-SANTOS 2004, 

GUIMARÃES 2000, BERNASIUK e DALCUL 1999, e MISOCZKY, VIEIRA e LEÃO 

1999). 

Vários autores consideram que para que os programas de qualidade de servIços sejam 

eficientes, todos devem estar envolvidos, principalmente a alta gerencia. Dar poder aos 

funcionários garante que todos tenham as habilidades, motivação e autoridade para que a 

qualidade seja parte integrante nas operações (HART et ai 1990, TREACY e WIESEMA 

1993, 1995 (JSM), EVANS 1995, WONG e KLEINER 1995) 

4.6 Qualidade de Serviços versus Satisfação do Consumidor 

A satisfação do cliente é um antecedente da qualidade de serviço percebida. Qualidade 

percebida é uma forma de atitude, uma avaliação construída ao longo do tempo, enquanto 

satisfação se dá por transação efetuada. A satisfação do consumidor afeta intenções 

comportamentais como, por exemplo, intenção futura de compra (CRONIN e TAYLOR 

1992). Quando avaliando qualidade de serviço, o consumidor avalia não apenas o resultado de 

um serviço, mas também o "processo da entrega do serviço" (ZEITHAML, 

PARASURAMAN e BERRY 1990, p. 16). 

De acordo com Parasuraman, Berry e Zeithaml (1988), qualidade percebida de serviço é um 

julgamento global, ou atitude, relacionado com a superioridade do serviço, enquanto 

satisfação é primeiramente uma resposta afetiva a uma transação específica. 

Alguns pesquisadores (GOTLIEB, GREWAL e BROWN 1994) indicam que satisfação deve 

vir antes da qualidade percebida e que o efeito da satisfação nas intenções é indireto, isto é, 

através de sua habilidade de influenciar atitudes. Para que possamos compreender a qualidade 



59 

de serviços, temos que compreender, portanto, de satisfação do consumidor (CHAUVEL 

1999). 

4.7 Medidas de Qualidade de Serviços 

Uma questão central para o marketing de serviços como área de relevância específica para a 

área de marketing é a medida de qualidade de serviços. O paradigma mais importante para 

esta area é o paradigma da desconfirmação de expectativas (OLIVER, 1977, 1980). Este 

paradigma se sustenta na idéia de que "as previsões que os consumidores fazem antes do ato 

de consumo, agem como um padrão pelo qual os consumidores medem o desempenho da 

empresa" (BOULDING et aI, 1993, p. 9). 

De acordo com Gronroos (1984), "a qualidade percebida de um dado serviço será o resultado 

de um processo avaliativo, onde o consumidor compara suas expectativas com o serviço que 

ele percebe ter recebido, i.e., ele compara o serviço recebido com o serviço esperado. O 

resultado deste processo será a qualidade percebida do serviço" (p. 37). 

De acordo com Zeithaml, Berry and Parasuraman (1990), a forma como os consumidores 

avaliam a qualidade dos serviços resulta de uma comparação das expectativas dos serviços 

com o desempenho real. Isso é conhecido na literatura da área como modelo de lacuna (Gap 

Model) de qualidade de serviços. Expectativas servem como base para comparação e 

avaliação do desempenho percebido do serviço. 

Parasuraman et aI, em 1988, contruiram uma escala para medir a qualidade de serviços, a qual 

chamaram de SERVQUAL. Esta escala era baseada no modelo de lacuna, o que significa que 

a qualidade de serviços é medida pela diferença entre as expectativas dos consumidores e a 

percepção dos mesmos do serviço recebido. Esta escala foi amplamente usada entre 

pesquisadores de qualidade de serviços (CARMAN, 1990; BABAKUS e BOLLER, 1992; 
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BABAKUS e MANGOLD, 1992; SCHNEIDER et aI, 1992; GAGLIANO e HATHCOTE, 

1994; BOSHOFF et aI, 1995; CERCHIARO, 1996; JOHNSTON e LUCE, 1996; URDAN e 

MAGRO, 1996; CARVALHO E LEITE, 1997, 1998 e 1999; JOHNSTON, 1998, e 

RODRIGUES, 2000), mas em cada trabalho surgiram críticas que serão discutidas mais 

adiante neste capítulo. 

De acordo com Cronin e Taylor (1992), quase não existe evidência empírica ou teórica que de 

suporta à teoria da lacuna para medir qualidade de serviços. Em verdade, eles apóiam a teoria 

de que qualidade de serviços só pode ser medida pelo desempenho apenas. 

4.7.1 O Conceito de Qualidade de Serviços pela Escola Nórdica 

Grõnroos (1995) afirma que para que possamos compreender o marketing de serviços é 

importante que compreendamos o que os consumidores estão buscando e o que eles avaliam 

na relação deles com as empresas prestadoras de serviços. A qualidade percebida de um 

serviço será, então, o "resultado de um processo de avaliação onde os consumidores avaliam 

suas expectativas com o serviço que eles percebem como recebido" (p. 38). Avaliações de 

expectativas e de desempenho também são influenciadas pelo grau de envolvimento do 

consumidor com o serviço prestado. 

De acordo com Grõnroos (1984), a qualidade de serviços tem duas dimensões: a dimensão 

técnica e a dimensão funcional. Estas dimensões são relacionadas com o que e como o serviço 

é entregue. A dimensão técnica é "O Que", o conteúdo material de um serviço, por exemplo, 

um passageiro de avião sendo transportado de um lugar para outro destino. Esta dimensão 

pode ser medida de uma maneira mais objetiva do que a dimensão funcional que está 

relacionada com o "Como" um serviço é entregue. Serviços são produzidos na interação com 

o consumidor, a maneira como a qualidade técnica (o resultado fmal do processo) é 
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transferida ao cliente (URDAN e HUERTAS, 2003). Portanto, a maneira como os serviços 

são entregues influenciam na maneira como são percebidos. 

Figura 6 - Qualidade Percebida e Imagem Corporativa 
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Outra dimensão que afeta a percepção da qualidade de serviços é a imagem corporativa. 

Segundo Grõnroos (1995), a imagem corporativa é o resultado das qualidades técnicas e 

funcionais das ofertas de uma empresa. A imagem também serve como mediadora entre as 

duas qualidades (técnica e funcional) e a qualidade de serviço percebida. Se um consumidor 

tem uma imagem favorável de uma empresa, ele(a) podem desculpar um serviço que não 

tenha sido completamente satisfatório. De qualquer forma, se um consumidor for frustrado 

nas suas expectativas, ficar insatisfeito muitas vezes, a imagem corporativa se deteriorará. 

4.7.2 Medindo Qualidade de Serviços através do Modelo SERVQUAL 

Estudos exploratórios realizados por Parasuraman et ai (1985) revelaram que os consumidores 

avaliam a qualidade de serviços usando os seguintes critérios: tangibilidade, confiabilidade, 
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Responsividade, Competência, Cortesia, Credibilidade, Segurança, Acesso, Comunicação e 

Compreensão do Consumidor. Estas dez dimensões serviram de base para a construção da 

escala SERVQUAL, conforme demonstrado na figura 7. 

Figura 7 - Avaliação de Qualidade de Serviços pelo Consumidor -
Modelo SERVQUAL 
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Análises estatísticas realizadas durante a construção da escala SERVQUAL mostraram que 

algumas das dez dimensões originais tinham um alto grau de correlação entre si, o que levou 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) a redefinirem sua escala para cinco dimensões: 

Tangibilidade, Confiabilidade, Responsividade, Segurança e Empatia. A dimensão de 

Segurança foi criada a partir de competência, cortesia, credibilidade e segurança das 

dimensões originais. Enquanto isso, Empatia foi criada da composição de acesso, 

comunicação e compreensão do consumidor. 

Segundo Parasuraman et ai (1988, p. 23), estas dimensões podem ser definidas como: 
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Tabela 3: Dimensões da Escala SERVQUAL 

Tangibilidade: Facilidades fisicas, equipamentos e aparência do pessoal 

Confiabilidade: Habilidade de desempenhar o serviço prometido de forma correta e confiável 

Responsividade: Disposição para ajudar consumidores e prover o serviço prontamente 

Segurança: Conhecimento e cortesia dos clientes e sua capacidade de inspirar confiança e 
confidência 

Empatia: Atenção individualizada que a firma provê a seus clientes 

Uma pesquisa da Forum Corporation (1995, JSM) realizada em 1988 mostrou que, apesar dos 

consumidores verem a confiabilidade como o aspecto mais valioso da qualidade dos serviços, 

as empresas acreditavam que a responsividade era o mais importante. 

4.7.3 Críticas ao Modelo SERVQUAL 

Cronin e Taylor (1992) sugeriram que consumidores têm expectativas em relação a um 

serviço que ainda será desempenhado, mas que as expectativas não definem a percepção dos 

consumidores sobre a qualidade dos serviços. Eles afirmam que o desempenho apenas é uma 

medida de qualidade de serviços e que o índice gerado pela expectativa menos o desempenho 

é uma base imprópria para a medida de qualidade de serviços (CRONIN e TA YLOR, 1994, p. 

125). 

Outro aspecto levantado em vários estudos (CARMAN, 1990, BABAKUS e BOLLER, 1992, 

BABAKUS e MANGOLD, 1992, e CRONIN e TAYLOR, 1992) está relacionado à forma 

como as afirmativas estão escritas. Estes itens tiveram que ser adaptados para diversos 

ambientes e, em alguns casos, itens tiveram que ser adicionados ou omitidos dependendo da 

relevância da situação. 

Este aspecto da escala SERVQUAL já havia sido levantado anteriormente por Parasuraman et 

ai (1988). Eles afirmaram que a escala SERVQUAL no seu formato poderia ser usada para 
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avaliar e comparar qualidade de serviços entre empresas, mas que a adaptação do modelo 

poderia ser necessária quando se estudando apenas um provedor de serviços (p. 28). 

Teas (1993) também questionou a validade de se medir qualidade de serviços como um 

resultado de percepção-menos-expectativa. Ele afirma que as expectativas assumem aspectos 

diferentes para cada respondente e chega a oferecer as seguintes explicações sobre o porquê 

que cada respondente não irá marcar o valor máximo em alguns itens: 

a) Desempenho Previsto - desempenho previsto envolve as expectativas dos consumidores 

sobre o nível de desempenho do serviço será. 

b) Desempenho Merecido - desempenho merecido é o nível de desempenho que o 

consumidor acredita que deve ser ou que ele merece que seja. 

c) Desempenho Eqüitativo - desempenho justo "representa o nível de desempenho que o 

consumidor deve receber ou merece, dado um custo percebido" (TSE e WIL TON, 1988). 

d) Mínimo Tolerável- reflete o nível mínimo de desempenho aceitável. 

e) Desempenho Ideal - o nível ideal de desempenho é o nível ótimo de desempenho, o nível 

"desejado" . 

t) Importância dos Atributos de Serviços - envolve o grau de importância, significância de 

um atributo na avaliação dos serviços pelos consumidores (TEAS, 1993). 

Carman (1990) e Buttle (1996) criticaram o tamanho dos questionários (22 itens para medir 

expectativas e outros 22 itens para medir desempenho), o que pode levar ao enfado e confusão 

entre os respondentes. 
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Todos os estudos (CARMAN, 1990, BABAKUS e BOLLER, 1992, BABAKUS e 

MANGOLD, 1992, SCHNEIDER et aI, 1992, GAGLIANO e HATHCOTE, 1994, BOSHOFF 

et aI, 1995, CERCHIARO, 1996 e JOHNSTON e LUCE, 1996, e JONHSTON, 1998) que 

usaram a escala SERVQUAL foram incapazes de duplicar as cinco dimensões estabelecidas 

por Parasuraman et ai (1988 e 1991 b). 

Outra crítica é que o modelo SERVQUAL parece estar focado no processo de entrega de 

serviços (BUTILE, 1996) no lugar do resultado do encontro de serviço. Comparando com os 

componentes de qualidade de serviços propostos por Grõnroos: dimensão técnica (relacionada 

com o resultado do encontro de serviço), qualidade functional (relacionada com o processo de 

entrega de serviços) e a qualidade da reputação (imagem corporativa), Mangold e Babakus 

(1991), Cronin e Taylor (1992) e Richard e Allaway (1993) argumentaram que a dimensão 

técnica de qualidade de serviços está faltando na escala SERVQUAL. 

Uma das críticas mais importantes quanto ao uso da escala SERVQUAL foi a elaborada por 

Peter, Churchill e Brown (1993). Estes autores elencam uma série de problemas com o uso de 

modelos de lacuna: problemas de confiabilidade, validade discriminante, correlações espúrias 

e restrição de variância, e conclui que é melhor utilizar medidas de comparação direta. 

Entretanto, Cronin e Taylor concordam que as dimensões propostas por Parasuraman et ai 

(1988) cobrem adequadamente o domínio de qualidade de serviços, mas incluíram outras três 

medidas sobre intenção futura de compra, qualidade total percebida e satisfação do 

consumidor. Eles também mediram o impacto da qualidade percebida sobre as intenções de 

compras futuras. A pesquisa realizada por eles sugere que a qualidade de serviços é um 

antecedente da satisfação do consumidor e que a satisfação do consumidor tem uma influência 

maior sobre as intenções de compras futuras do que a qualidade de serviços. (p. 65). Intenção 
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futura de compra, índice de satisfação do consumidor e avaliação total do serviço também 

ficaram fora do modelo SERVQUAL. 

Como os vários trabalhos que utilizaram tanto a escala SERVQUAL quanto a escala 

SERVPERF não encontraram a mesma estrutura dimensional, acredito que caiba o 

questionamento sobre se realmente estas dimensões cobrem o domínio de qualidade de 

serviços. Mais além, como estes estudos não foram realizados com vistas a obtenção de dados 

diferenciados para homens e mulheres e tanto a literatura quanto os dados coletados por mim 

em uma pesquisa anterior (CERCHIARO, 1996) mostram que existe diferenças na percepção 

das mulheres sobre qualidade de serviços. 

4.8 Falta de Visão Feminina em Qualidade de Serviços Públicos no Brasil 

Vimos no capítulo anterior que o foco da qualidade de serviços públicos prestado à população 

tem o seu foco na otimização dos resultados em relação aos recursos aplicados (TIRONI et ai 

1991). Os trabalhos apresentados nos EnANPAD dos últimos anos também demonstram a 

mesma visão (MENDES 1998 e 2001, MENDES & TEIXEIRA 2000, MISOCZKY et ai 

1999, SANTOS 2001, de PAULA 2004, DINIZ & CARVALHO 2001, FONSECA & 

BORGES Jr. 1998, CUNHA et ai 2004). Na sua maioria, o foco destes trabalhos tem sido o 

serviço público sob a ótica do provedor e não do cidadão/usuário/cliente, parecendo 

corroborar a visão do próprio governo (TIRONI et ai 1991 ). 

Vimos até aqui que embora muito já tenha sido desenvolvido na área de estudos feministas, 

pouco tem sido estudado com foco em marketing e na área de políticas públicas, esta também 

é carente de estudos voltados para a percepção do consumidor, além do consumidor feminino. 

Pollitt (1993) chama a atenção para o fato de que as práticas de qualidade de serviços nunca 

foram geradas com o intuito de serem aplicadas ao setor público. E além disso, vemos que, 
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pelo menos no Brasil, não existem estudos que levem em consideração na aplicação pelo 

Estado, de políticas públicas de qualidade que levem em consideração o ponto de vista 

feminino (FARAH 2004). Como afirmou Tong (1998), devemos remover as formas de 

injustiça através da criação de uma ordem social e econômica mais justa. E isso só pode ser 

levado a efeito se na elaboração de políticas de serviços públicos, levarmos em consideração a 

voz desta fatia da população que ainda não conseguiu se manifestar (FARAH, 2004). 
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5 Metodologia 

"We had the experience but missed the meaning. And approach to the 

meaning restores the experience ". 

(T. S. Eliot, 1941) 

Este capítulo apresenta a metodologia que será utilizada para investigar o problema proposto e 

responder aos objetivos específicos propostos no Capítulo 1. 

5.1 Delimitação 

o problema, como foi colocado na pergunta de pesquisa, é a busca da compreensão da 

natureza, da essência da qualidade de serviços para as mulheres. O método proposto é o 

estruturalismo. Segundo Martin (1988), a abordagem de Foucault para questões de sexo e 

poder é bastante útil para aquelas de nós que precisam se soltar da polêmica da opressão e se 

concentrar na identificação e análise dos pontos de discordância. De acordo com Fonseca 

(1999), como o próprio conhecimento e a forma de produzi-lo que entram em questão, uma 

vez admitido que o tecido social se faz a partir de inúmeras redes e tramas, devemos pensar os 

agrupamentos humanos como estruturalmente dados. Como afirmaram Bruyne, Herman e 

Schoutheete (1977, p. 147), "para o estruturalismo, o sentido se encontra incluído e como 

comprimido no interior do sistema que se basta para sua própria intangibilidade; a análise 

estrutural se desenvolve ao nível da linguagem, ela nunca apreende diretamente o mundo 

sensível" . 

Como o presente trabalho visa estudar a estrutura do conceito de qualidade aplicado em 

serviços sob a ótica feminista, e com isso, explicar em parte à percepção feminina de 

qualidade de serviços, principalmente em relação ao setor público de saúde brasileiro, o 

método estruturalista deve ser o método por excelência para poder responder à pergunta 
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proposta. Como colocado por Gould (2004, p. 67), o método sugere que as pessoas constroem 

suas visões das coisas através das suas práticas ou experiências, em situações particulares em 

tempos diversos. De acordo com Martin (1988), "nos termos de crítica cultural, as 

convergências entre o feminismo e os projetos pós-estruturalistas segundo a abordagem de 

Foucault toma possível renunciarmos à nossa herança burguesa que nos ensinou a 

considerarmos o discurso como expressões de significado fixo, intencionado por um autor, 

transparente para um crítico, e abordado passivamente pelos outros leitores" (p. 17-18). 

Assim, visto que o objetivo é entender a estrutura da qualidade de serviços sob a ótica das 

mulheres das classes menos afluentes, usando uma abordagem Multicultural, que surgiu da 

abordagem pós-estruturalista/pós-modemista, parece convergir para a utilização do método 

estruturalista como método de análise das narrativas das mulheres destas classes. 

Uma característica das pesquisas qualitativas que costuma ser apresentado como um problema 

pelos adeptos dos métodos quantitativos, é a questão da validade. Validade em pesquisa 

qualitativa, segundo Janesick (2000) está relacionada com a descrição e a explicação e se a 

explicação se "encaixa" na descrição. Isso também está relacionado com a utlização do 

método aqui proposto. Segundo Bruyne et aI (1977), "o rigor na observação exige uma 

metodologia que não dissocie a pesquisa das essências dos procedimentos da constatação dos 

fatos, a teoria não deve ser separada da experiência; esta é a lógica da abordagem 

fenomenológica (p. 79)". Portanto, o rigor metodológico deve ser focado na forma como os 

dados serão coletados. Para tanto, Janesick (2000) sugere que o pesquisador passe a fazer um 

diário de pesquisa, enunciando todos os passos tomados e suas reflexões ao longo do processo 

de pesquisa. 

o método proposto para responder à pergunta proposta foi o método estruturalista. Um estudo 

preliminar foi realizado, utilizando-se do mesmo método, mas visando responder a pergunta 
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sobre como a mulher de baixa renda vê/percebe os serviços de saúde pública ruins (conforme 

citado em seis entrevistas entre nove, das outras, duas afirmaram "não sei" e uma apenas disse 

"bom"). Este método foi escolhido porque "a estrutura não é nem a verdade da coisa 

(realismo), nem uma verdade sobre a coisa (nominalismo), ela é a própria coisa como 

simulacro inteligível (estruturalismo)" (BRUYNE et aI, 1977). 

A essência do método estruturalista está na construção deliberada de modelos abstratos pela 

"quebra" do objeto sob estudo e sua subseqüente reconstituição de acordo com as suas 

propriedades relacionais (Runciman, 1969). Segundo Thiry-Cherques (2004), "a perspectiva 

estruturalista propõe o abandono particular dos fatos. Estuda as estruturas subjacentes ao 

organizar e ao administrar, formadas pelos elementos que os caracterizam enquanto traços 

inerentes ao espírito humano". Há a suposição de que existe uma estrutura, um padrão, que o 

pesquisador poderá "descobrir" com paciência e sagacidade (Runciman, 1969). Não existe a 

necessidade de se encontrar uma origem para a estrutura, nem uma explicação (Runciman, 

1969; Thiry-Cherques, 2004), mas apenas mostrar a complexidade que pode ser demonstrada 

pela "redução lógica que é, ao mesmo tempo, mais econômica e mais coerente" (Runciman, 

1969, p. 259). 

De acordo com Bruyne et ai (1977), um quadro estruturalista pode ser distinguido de uma 

"estrutura-totalidade concreta às quais o funcionalismo recorre, pois ela não é imposição de 

sentido", mas uma realidade. Assim, para os estruturalistas "o sentido se encontra incluído e 

comprimido no interior do sistema" (BRUYNE et ai, 1977). 

Portanto, o primeiro passo será a realização das entrevistas que gerem subsídios para a análise 

dos elementos que compõem a estrutura da percepção de qualidade de serviços das mulheres 

que utilizam os serviços de saúde públicos. Como afirma Levy-Strauss (apud THIRY-
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CHERQUES, 2004), a intenção não é descrever o observado, mas encontrar o sentido próprio 

que está por trás das metáforas de elaboração. 

o passo seguinte será a decomposição em elementos. Segundo Thiry-Cherques (2004), "os 

elementos devem satisfazer as condições de serem: i) distintos, isto é, separáveis uns dos 

outros; ii) enumeráveis; iii) definíveis e, iv) claramente constantes ou claramente variáveis. 

Passa-se, então, à fase de conceitualização dos elementos, na qual "buscamos identificar as 

relações constantes que existem entre eles" (THIRY-CHERQUES, 2004). 

A próxima etapa é a etapa da elaboração do modelo, propriamente dita, na qual estabelecemos 

as relações que podem ser classificatórias (conectivas, disjuntivas, etc), de ordem (redes, 

seriações, correspondências) ou topológicas (proximidade, continuidade, limite) (THIRY

CHERQUES, 2004). 

Por fim, segue-se uma análise interpretativa da estrutura, quando ao seu término somos 

capazes de "enunciar uma estrutura relacional formalizada de um conjunto determinado de 

elementos ordenados" (THIRY-CHERQUES, 2004). 

De acordo com Levi-Strauss (apudBRUYNE et aI, 1977), para merecer o nome de estrutura, 

os modelos devem satisfazer a quatro condições: 

1. Caráter sistêmico, o que implica que se modificando um elemento, acarretará em 

modificação dos outros. 

2. Grupo de transformações, cada conjunto de transformações constitui uma estrutura. 

3. Possibilidade de prever como o modelo se alterará, caso haja uma modificação. 

4. Explicar o seu funcionamento através dos fatos observados. 

Mais abaixo veremos como a essência do método estruturalista se encontra na construção 

deliberada de modelos abstratos pela "quebra" do objeto sob estudo e sua subseqüente 
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reconstituição de acordo com as suas propriedades relacionais (Runciman, 1969) pode ser 

encontrada na percepção de qualidade de serviços de saúde pública pelas mulheres. 

Segundo Thiry-Cherques (2004), "a perspectiva estruturalista estuda as estruturas subjacentes 

ao organizar e ao administrar, formadas pelos elementos que os caracterizam enquanto traços 

inerentes ao espírito humano". Há a suposição de que existe uma estrutura, um padrão, que o 

pesquisador poderá "descobrir" com paciência e sagacidade (Runciman, 1969). 

De acordo com Bruyne et ai (1977), um quadro estruturalista pode ser distinguido de uma 

"estrutura-totalidade concreta às quais o funcionalismo recorre, pois ela não é imposição de 

sentido", mas uma realidade. A estrutura é sempre uma demonstração da realidade, "a 

estrutura não é nem a verdade da coisa (realismo), nem uma verdade sobre a coisa 

(nominalismo), ela é a própria coisa" (BRUYNE et ai, 1977). 

5.2 Método de Coleta de Dados 

Para várias teóricas feministas que utilizam a abordagem Multicultural, o método ideal de 

coleta de dados é a entrevista em profundidade em que se "recolhe" as histórias de vida das 

mulheres entrevistadas. Harding (2005) afirma que a pesquisa, com base nas histórias de vida, 

geram relatos menos distorcidos e parciais não só sobre as mulheres, mas sobre os homens e a 

sociedade em geral. 

Um dos métodos de coleta de dados sugeridos para o método estruturalista é a entrevista em 

profundidade. Parafraseando Gould (2004), um ponto de vista estruturalista, nos leva a 

considerar a triangulação de discursos e significados entre as partes envolvidas. A entrevista 

em profundidade é o método que melhor pode trazer à tona a construção das estruturas de 

qualidade de serviços públicos aos olhos das mulheres. De acordo com Gill (2000), parte de 

uma convicção da importância do discurso na construção do social. 
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"O termo 'discurso' é empregado para se referir a todas as formas de fala e 

textos, seja quando ocorre naturalmente nas conversações, como quando é 

apresentado como material de entrevistas" (Gill, 2000, p. 247). 

De acordo com McCracken (1988), a entrevista em profundidade parte da observação 

participativa, cuja intenção é alcançar certos objetivos que poderiam ser alcançados através de 

etnografia, mas sem obrigar o pesquisador o prolongado envolvimento na comunidade e vida 

dos respondentes. A entrevista em profundidade nos permite mapear as idéias que organizam 

o assunto sendo pesquisado e como estas idéias se estruturam na visão do mundo do sujeito. 

Um dos maiores problemas com este tipo de método é que os respondentes têm apenas um 

tempo limitado para dar ao pesquisador. 

Como dito por Gill (2000), o pesquisador está simultaneamente envolvido em analisar a 

narrativa e o conteúdo interpretativo. Uma das maneiras de testar a análise realizada pelo 

pesquisador é olhar para a maneira como os participantes respondem (GILL, 2000). Fontana e 

Frey (2000) sugerem alguns elementos que devem estar contidos em qualquer entrevista em 

profundidade: acesso ao setting (como entrar dentro do mundo que se pretende investigar), 

compreender a língua e a cultura dos respondentes (o que o meu background em marketing 

deve facilitar), decidir como se apresentar (se como representantes da "academia", como um 

estudante, ou como "um deles"), localizar os informantes (não só como um respondente, mas 

também um guia dentro da organização), ganhar a confiança do respondente, estabelecer 

rapport (se colocar no lugar do respondente e tentar ver a situação do ponto de vista deles) e a 

coleta dos dados empíricos. Estabelecer rapport é principalmente importante neste caso, 

porque desejamos descobrir a estrutura subjacente na narrativa das entrevistadas. Outro 

aspecto importante que não deve ser esquecido pelos analistas de narrativa são os não-ditos, 

os silêncios que devem ser particularmente observados nesta pesquisa. 
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o acesso às entrevistadas foi através de indicações ou conhecimento prévio da entrevistada. 

Algumas entrevistas foram realizadas em uma comunidade do complexo da Maré 

(comunidade Marsílio Dias) por indicação de alguém que já havia conduzido um trabalho na 

comunidade que me referenciou à psicóloga que trabalha junto à comunidade que me 

apresentou às entrevistadas. As entrevistas conduzidas em Duque de Caxias foram 

conseguidas através da Secretária de Cultura do município que também é minha colega 

professora. 

Segue abaixo a tabela com os dados das entrevistadas. 

Iniciais Região Idade 
1 M.C. Nilópolis 36 
2 F. Comunidade Marsílio Dias 55 
3 A. L. Comunidade Marsílio Dias 29 
4 G. Comunidade Marsilio Dias 57 
5 D. Comunidade Marsilio Dias 22 
6 A. Comunidade Marsilio Dias 35 
7 J. Botafogo 26 
8 C. Duque de Caxias 43 
9 C. Duque de Caxias 42 

10 T. Duque de Caxias 67 
11 L. Duque de Caxias 39 
12 M.1 Nova Iguaçu 41 
13 M.2 Nova Iguaçu 46 
14 G. Flamengo 44 

5.3 Limitações do Método 

Todos os métodos para coleta de dados apresentam problemas. As entrevistas em 

profundidade, embora tenham como vantagens o entrevistador ser livre para criar perguntas e 

ir mais a fundo no assunto (que é o motivo principal da escolha do método) e criar rapport 

com o respondente que se sente mais livre para falar, apresentam como desvantagens o 

consumo de tempo (leva-se muito tempo para entrevistar, seja em uma única sessão, sejam em 

vários encontros) e também o custo. É cara, tanto em termos de tempo do entrevistador, como 

também nas transcrições das fitas e análise das mesmas. 
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Alguns problemas se apresentam quando tentamos utilizar um método único para resolver o 

problema de pesquisa aqui proposto. A linguagem, como único método de recolher 

informações, é um ponto de debate. Discute-se se as pessoas tem a capacidade ou habilidade 

de descrever suas realidades de forma acurada (GOULDING, 1999). 

5.3.1 Validade 

Scandura e Williams (2000) propõem que triangulações sejam utilizadas para se resolver os 

problemas de validade. Janesick (2000) propõe cinco tipos básicos de triangulações possíveis: 

1. Triangulação de dados: quando várias fontes de dados são utilizadas em um 

estudo. 

2. Triangulação de investigador: quando vários investigadores ou avaliadores são 

utilizados em uma mesma pesquisa. 

3. Triangulação de teoria: quando se utilizam perspectivas múltiplas para se 

interpretar um determinado fenômeno. 

4. Triangulação metodológica: quando se utilizam vários métodos para se estudar um 

determinado problema. 

5. Triangulação interdisciplinar: quando múltiplas disciplinas entram para explicar o 

mesmo fenômeno. 

Proponho a utilização de triangulação de teorias (abordagens feministas, qualidade de 

serviços, New Public Administration), de forma a minimizar o problema da validade interna. 
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5.3.1.1 Validade Interna 

Um aspecto das pesquisas interpretativas, que costuma ser apresentado como um problema 

pelos adeptos dos métodos positivistas, é a questão da validade. Validade em pesquisa 

interpretativa, segundo Janesick (2000), está relacionada com a descrição e a explicação e se a 

explicação se "encaixa" na descrição, refletindo adequadamente o significado real. Isto 

também está relacionado com a utilização do método aqui descrito. Segundo Bruyne et aI. 

(1977), "o rigor na observação exige uma metodologia que não dissocie a pesquisa das 

essências dos procedimentos da constatação dos fatos, a teoria não deve ser separada da 

experiência; esta é a lógica da abordagem fenomenológica (p. 79)". Portanto, o rigor 

metodológico deve ser focado na forma como os dados serão coletados. Para tanto, Janesick 

(2000) sugere que o pesquisador passe a fazer um diário de pesquisa, enunciando todos os 

passos tomados e suas reflexões ao longo do processo de pesquisa. 

As relações de pesquisa são próprias da abordagem interpretativista. Neste ponto, o contato 

entre pesquisador e pesquisado tem características distintas dos métodos positivistas. 

5.3.1.2 Validade Externa 

A validade externa está relacionada com a capacidade de generalização do resultado 

da pesquisa (COOK e CAMPBELL 1979). Uma amostra de uma pesquisa qualitativa, 

normalmente, é uma amostra intencional. Os sujeitos foram recrutados por possuírem certas 

características que os fazem especialmente interessante para a pesquisa (SANDERS, 1982). 

Pelo próprio tamanho da amostra - Sanders (1982) recomenda entre três e seis sujeitos, a 

generalização estatística é impossível. A única generalização possível é a generalização lógica 
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ou naturalística (MOREIRA, 2002) e servir como base para outras investigações (SANDERS, 

1982). 

Janesick (2000) propõe que pesquisadores que se utilizem de métodos qualitativos devem 

substituir os conceitos de validade interna ou externa por conceitos próprios dos métodos 

qualitativos, ou seja, rigor na coleta de dados e na sua análise com checagem dos resultados 

com outros pesquisadores. 
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6 Resultados Encontrados 

"A crítica escrita ou falada é parte integral da investigação social como 

prática política " (PRATT, 1999,p. 276). 

"Aqui, a gente ideologicamente, num determinado momento que foi um 

período de muitas crises, muita instabilidade, então acabou confundindo as 

duas coisas, o que é público é pra pobre, então pode ser ruim. O que é 

privado é bom, eu quero ter acesso ". (G., Flamengo) 

Nesse capítulo, irei demonstrar que as mulheres analisam os serviços mais próximos a elas, 

como os serviços de saúde, usando categorias que podem ser consideradas como subjetivas4
, 

de acordo com o modelo de Gronroos, apresentado no capítulo 4. Elas também podem 

analisar e avaliar o serviço prestado sem usar aspectos subjetivos, baseando-se em categorias 

objetivas (como será mostrado no tocante à educação), mas que usam as categorias subjetivas 

porque é uma característica delas e este serviço é importante para elas. 

o serviço público mais citado de forma espontânea, e também no total, foi o de saúde. O que 

isso sugere é que este serviço é o que mais impacta as mulheres, seja pelo número total de 

vezes a que são expostas diretamente (consigo) ou indiretamente (filhos, 

marido/companheiro, pais ou outros parentes), seja pela importância do serviço para o bem 

estar geral dela e da família. Outros serviços citados foram: educação (2° mais citado), 

segurança, defensoria pública, assistência social, farmácia, bombeiros, transporte, 

equipamentos urbanos e telefonia fixa. 

4 Sobre o conceito de subjetividade e objetividade em qualidade de serviços, ver a discussão no 

capítulo sobre Qualidade de Serviços. 
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Além disso, espontaneamente, as categorias mais importantes para a maioria das mulheres 

entrevistadas foram as categorias que inspiram o cuidado pelo outro, conforme podemos ver 

abaixo na fala de várias delas e discutiremos a seguir. 

o médico tratou bem o meu pai por que já conhecia o meu pai há muito 

tempo (C., Duque de Caxias). 

o médico nem olhou nos meus olhos, perguntou o que eu tinha e foi 

passando a receita (C., Nilópolis). 

o mais importante, para mim, é eles tentarem ajudar. Às vezes, eles não 

conseguem, falta médico, remédios, equipamento. Mas podiam ter boa 

vontade em tentar resolver, como foi quando eu fui ter a minha filha (A. L., 

Comunidade Marsílio Dias). 

Apesar que eu tive filho sozinho na maca de lá (D., Comunidade Marsílio 

Dias). 

A doutora é que é fria (C., Duque de Caxias). 

Tive dengue e fui atendida no P AM e tive um atendimento maravilhoso, 

primeiro porque o P AM foi de um cuidado e uma rapidez com o exame 

enorme e depois nas recomendações no repouso inclusive aqui na escola e 

na outra escola que na época eu trabalhava imediatamente providenciando 

a licença. (G., Flamengo) 

o primeiro passo para o trabalho estruturalista é a verificação das categorias que vão gerar a 

estrutura. A seguir discorreremos sobre as categorias encontradas nas falas das mulheres 

entrevistadas. 
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6.1 Categorias Mencionadas 

As categorias surgem principalmente do discurso da "falta". Do discurso das entrevistadas, 

percebemos a falta das coisas que as fazem perceber o que é que constitui, para elas, 

qualidade nos serviços públicos. Durante as entrevistas, elas mencionam a falta de vagas, nas 

escolas e no serviço de saúde, a falta de médicos, enfenneiros, professores e outros 

funcionários, a falta de medicamentos, de infra-estrutura (tanto na saúde quanto na educação), 

falta de higiene e, principalmente, o que mais surge da fala delas, a falta de atenção para com 

a cidadã. 

A partir disso, pudemos agrupar estes discursos de falta em categorias que relacionaremos a 

seguir. 

6.1.1 Espaço 

Espaço pode ser percebido tanto na falta de vagas, seja na saúde, seja na educação, quanto, 

mesmo admitidas no hospital, por exemplo, a falta de leitos, a necessidade de se ficar em 

macas pelos corredores. 

"Eu tive filho sozinha, na maca de lá. Não tinha leito disponível. Tive o 

filho na maca". (D., Comunidade Marsílio Dias) 

"Corredores imensos vazios, salas imensas vazias com as coisas 

entulhadas. " (J., Botafogo) 

"Eu fiquei esperando, mais a minha filha pela troca do plantão. 'Tava 

muito cheio, muita gente esperando para ser atendida. A gente teve que 

esperar nas cadeiras, porque as macas 'tavam todas ocupadas de todo tipo 

de gente, tiro,facada ... " (A., Comunidade Marsílio Dias) 
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6.1. 2 Recursos 

Podemos perceber a importância que os recursos têm na elaboração do conceito de qualidade 

através do discurso da falta de recursos. Esta falta transparece na fala das entrevistadas 

quando elas mencionam a falta de higiene, a falta de pessoal (médicos, professores, 

enfenneiros e outros funcionários), os baixos salários (tanto para a saúde quanto para a 

educação) e a falta de autonomia e de autoridade para os funcionários resolverem algum 

problema, fala essa sobre a capacidade dos professores de se imporem frente a alunos. 

6.1.2.1 Saúde 

Vemos aqui os comentários das mulheres entrevistadas sobre essa falta de recursos e os 

impactos da falta na saúde delas. Algumas são afortunadas o suficiente para pagarem alguma 

espécie de médico particular, outras dependem do serviço. Ou seja, falta de serviço. 

"O médico só se preocupou com a dor de cabeça, quando foi na quinta 

feira quando eu paguei uma clínica particular que descobrir que estava 

com pneumonia passada, eu poderia ter tomado antibiótico antes, sendo 

medicada e não consegui". (L., Duque de Caxias) 

"O médico fez exame de sangue não constou nada e mandou eu procurar 

um endocrinologista e até hoje eu não consegui marcar". (L., Duque de 

Caxias) 

"Fui até lá, quando eu cheguei lá vi uma das coisas mais assustadoras da 

minha vida eu pensei que fosse morrer por quê? Primeiro porque as 

instalações do hospital eram horríveis ... Quando eu fui ao hospital aqui do 

Rio, eu me apavorei. O elevador simplesmente só umfuncionava. Não tinha 

nenhum botão pra chamar o elevador e as pessoas subiam por ali. Não 
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tinha um guarda municipal. Pessoas entrando e saindo sem se identificar. E 

passava-se pelo corredor e não era aquela expressão que vou a um 

hospital, vou passar pelo corredor, o quê que eu vou ver? Médicos e 

enfermeiro passando, não vi até que cheguei a uma sala pra procurar o 

médico. Ninguém sabia primeiro onde encontrar aquele médico, ninguém 

sabia dizer um lugar que eu pudesse chamar o médico, nada". (J., 

Botafogo) 

"Então, todo tempo que eu tive ali não foi nenhum médico não apareceu, 

nenhum enfermeiro pra olhar todas aquelas pessoas que estavam ali 

doentes". (J., Botafogo) 

"Ele começou a fazer alguns telefonemas tentou uns três ou quatro então 

ele disse tenta ficar ali no corredor espera da uma olhada por ai me 

apavorei efalei meu deus ele não sabe aonde esta o médico"! (J., Botafogo) 

"O projeto era um dos melhores. Só que a estratégia sozinha, o impacto 

dela é muito pequeno, porque o contexto que elafaz parte prejudica muito a 

fundação. Então não adianta só a estratégia funcionar, a máquina que 

gerencia esta estratégia está em péssimo estado. O projeto é legal, mas, o 

resto não. " (J., Botafogo) 

"Eu acho que tem muita gente e pouco dinheiro, muita gente para pouco 

profissional de saúde". (J., Botafogo) 

"Se eu chegar numa sala de cirurgia e não tiver um ar condicionado isso é 

um problema muito grave porque eu posso ter uma infecção. O problema 

das instalações estarem sucateadas, do profissional muitas vezes não estar 

nem ai para aquele paciente seja lá por que razão ou porque tem vários 
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empregos ou porque ele já não é remunerado suficiente ou não tem 

condições de tratar daquele paciente ali dentro ". (J., Botafogo) 

"Não consigo porque não tem, na farmácia popular não tem o colírio, já fui 

lá na Praça quinze também não vende o colírio em diversas farmácias 

populares não tem esse colírio e eu já estou três, quatros dias sem usar esse 

colírio e eu não posso ficar sem usar". (T., Duque de Caxias) 

"Como você quer que um médico, com um atendimento bom num hospital 

público, porque lá ele não ganha bem, ele saia correndo". (G., Flamengo) 

6.1.2.2 Educação 

Podemos notar nos comentários a seguir que o quadro que vislumbramos ligado à saúde 

também é extensivo à educação, impactando não só as próprias mulheres mas os seus filhos 

também. 

"A escola, eu estou tendo um problema sério na escola do meu filho, eles 

estão reclamando de tudo, eles trancam o banheiro e as crianças não 

podem utilizar o banheiro". (L., Duque de Caxias) 

"O andamento de algumas disciplinas, a única coisa que é um pouco mais 

complicada na federal é a questão dos professores substitutos ". (J. 

Botafogo) 

"Eu acho que professores bem remunerados ou suficientemente 

remunerados, que façam com que eles não tenham que ter uma segunda 

atividade para poder se manter na atividade de ensino. Porque você 

percebe quando o professor tem três empregos, cai o rendimento porque ele 

chega cansado para dar a aula ". (J. Botafogo) 
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"A questão de possibilitar, por exemplo, na universidade que tenham 

alguma alternativa para manter aquelas pessoas, porque a universidade 

não é uma coisa barata. Apesar de o acesso ser para todos, você sabe que 

uma pessoa que não tem muita grana e entra numa universidade federal vai 

ter uma série de dificuldades se não tiver dinheiro pra comprar livros, 

passagens, se manter ali dentro um dia inteiro ". (J. Botafogo) 

Também vemos que existe qualidade neste setor, como podemos observar pelos depoimentos 

abaixo: 

"Bombeiros médicos e que fazem um trabalho maravilhoso, o atendimento 

imediato dos bombeiros, não é à toa que qualquer de nós sabe, é melhor 

que muitos, porque se bobear chega mais rápido do que um serviço de 

remoção público ou privado. Depende, pode ser privado e demorar tanto 

porque pode não ter remoção também. Então vai pela orientação que tem, 

vai pra rua e se joga lá porque o bombeiro pega e te leva para onde tem 

que levar". (G., Flamengo) 

6.1.2.4 Educação 

"A qualidade dos professores foi muito boa, também as instalações eram 

boas... Tinha alguns problemas, mas comparado, por exemplo, quando eu 

saí do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, eu vi que a qualidade, a 

estrutura fisica da minha universidade lá é muito melhor que uma federal 

daqui ". (J., Botafogo) 
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"Estrutura fisica dos prédios é muito melhor. Me parecia que a 

conservação dos prédios era melhor. O interesse por manter o prédio 

limpo, arrumado, ... os moveis ... " (J., Botafogo) 

"Antes de tudo, pessoas de nível e salário de nível. Não consigo pensar nas 

duas coisas de forma diferente. Não consigo pensar separado. Você não 

pode pensar em educação sem pensar na qualidade de educador, no salário 

do educador. Então eu acho que na hora que você deteriorou o salário do 

servidor público é que junto foi à educação". (G., Flamengo) 

"Fiocruz é área de excelência você tem dentro do hospital da UFRJ lá no 

fundão centro de excelência, você tem dentro do Miguel Couto". (G., 

Flamengo) 

Embora esta qualidade seja relativizada, como podemos ver a seguir: 

6.1.2.5 Educação 

"Lógico que não com o luxo aqui da fundação ... Então tem muito aquilo de 

a universidade é ruim. Eu não acho, pelo menos a experiência que eu tive é 

que tem algumas restrições, mas o que possibilita lá, para alguém que não 

ganha o suficiente pra pagar uma universidade, é muito bom. Não se pode 

dizer que uma pessoa que fez uma universidade particular e uma que fez 

uma federal, comparando com o que eu vivi, saia prejudicada em algum 

momento mesmo com greve. Porque eu peguei duas greves. Eu não vou 

dizer que prejudicou meu desempenho nem que tenha afetado de uma forma 

muito direta o andamento de algumas disciplinas". (J., Botafogo) 
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Que tenham instalações físicas, eu não digo de ótima qualidade, que 

satisfaça uma necessidade que não atrapalhe o desenvolvimento do aluno 

porque não precisa de uma sala com ar condicionado e nem ventilador 

evidentemente ". (J., Botafogo) 

"Se é público, ele é universalizante, ou seja, ele tem que ser de uma 

qualidade mínima, mas com uma qualidade considerada de excelência pra 

todos." (G., Flamengo) 

Tempo é uma categoria interessante. Surge principalmente no discurso sobre o horário de 

troca de plantão e o temor das mulheres em chegar ao hospital nesta hora, pela absoluta falta 

de médicos e enfermeiros que possam dar o atendimento primário. Surge também no discurso 

sobre Limpeza Urbana e o horário de coleta de lixo. 

6.1.3.1 Saúde 

"Minha filha cortou o pé e levei ao Souza Aguiar. Estava preocupada 

porque já estava perto da troca do plantão. Quer dizer, já eram 5 e meia. 

Pensei, bom, vou ter que esperar até às 6 horas, não é muito. Mas quando 

cheguei lá, a moça na porta me disse que a troca era só às 7 horas. Aí eu 

pensei, vai dar para ela ser atendida logo, mas a moça também me disse 

que os médicos já haviam ido embora e os outros ainda não haviam 

chegado. Tive que esperar até às 7 horas. " (A., Comunidade Marsílio Dias) 

"Eu fui bem tratada, só teve um problema, a fila de espera". (G., 

Flamengo) 
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"É que cada vez que eu ia, demorava uma manhã inteira. Chegava lá, eu ia 

com minha irmã que trabalhava na Fiocruz na época, eu chegava lá umas 

nove e meia da manhã e saia de lá meio dia e meia, por ai, demorava a 

manhã toda". (G., Flamengo) 

6.1.3.2 Limpeza Urbana 

6.1.4 Atenção 

"O que eu reclamo desse serviço, e eu ainda reclamo, é o fato deles fazerem 

o recolhimento do lixo em determinados horários". (G., Flamengo) 

A desatenção do funcionário público é uma categoria que salta do discurso das mulheres 

entrevistadas. Assim como a incompreensão delas sobre o porque dessa atitude. São os 

médicos que não olham nos olhos dos pacientes, são enfenneiros que desconsideram o que a 

paciente está infonnando, não aliviando dores. É o desânimo dos professores em dar aulas, é a 

falta de compreensão da escola pelos problemas dos pais. Tudo isso, leva a uma percepção de 

desrespeito e impessoalidade nas várias instâncias do serviço público. 

6.1.4.1 Saúde 

"Me colocou na maca pra examinar a minha barriga. Ele disse está com 

muita dor? Eu disse não. Eu tive uma crise um dia antes de ficar internada. 

Então ele falou o seguinte, não é nada sério, não é de urgência, a principio 

você não está sentindo dor não deve está tão ruim assim. Era um domingo. 

Ele falou vem aqui na terça feira, me procura que a gente marca um dia 

para fazer a sua cirurgia. Ele falou assim: a senhora vai pra casa, volta na 

terça que a gente marca para daqui a um mês. A minha sogra falou: -
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nossa! Um mês, mas não é muito tempo? Ele disse: antes disso é impossível, 

no mínimo, daqui a um mês. Virou as costas e foi embora com a 

naturalidade muito grande ... Eu fiquei apavorada ali e falei se eu ficar aqui 

eu vou morrer porque eu não acreditava que uma sala de cirurgia fosse 

diferente daquela estrutura que eu estava vendo ali. "(J., Botafogo) 

"Não foi melhor porque eu gostaria que eles me prevenissem, que eu teria 

que tirar a mama, e eu não passei na assistente social para eles me 

avisarem que conforme fosse teria que tirar a mama." (T., Duque de 

Caxias) 

"Eu fui acompanhando uma pessoa numa situação de acidente, que a 

triagem foi muito ruim. Uma qualidade muito ruim no quadro de 

atendimento". (G., Flamengo) 

6.1.4.2 Transporte 

"O que eu acho pior é que as mudanças são feitas no coletivo para atender 

única e exclusivamente as necessidades das empresas. Então, se teve 

mudança, é de porta dafrente para porta dos fundos. Você entra agora pela 

frente e sai pela porta de trás. Eu já cansei de ver, principalmente, gente 

idosa cair, porque o motorista perde a visão num determinado momento 

vira um ponto cego. Quando você está descendo por trás ele não vê, depois 

porque a roleta para você impedir que ela seja burlada pelos estudantes 

porque eu não vejo senhora nenhuma de sessenta anos de idade pulando 

roleta nem passando por baixo, não deixa." (G., Flamengo) 
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6.1.4.3 Educação 

"Então hoje em dia está muito dificil encontrar no serviço público, porque 

as professoras, quem está na frente, parece que está trabalhando 

revoltando. Você chega em qualquer departamento público que você vai, 

eles te tratam com muita grosseria, aí se você paga é tratado de uma 

maneira bem diferente ". (Lucia, Duque de Caxias) 

Vemos isso também como exemplo de qualidade: 

6.1.4.4 Educação 

"Até os cuidados dos alunos eram um pouco maior, inclusive a dedicação 

dos professores dentro dafederal era muito grande ". (J., Botafogo) 

Como vimos acima, a categoria mais importante parece ser a Atenção. Esta categoria está 

ligada à subjetividade da avaliação de um serviço, seja ele público ou privado. Além disso, 

vários estudos feministas citam que pesquisadores homens acreditam que as mulheres são 

'subjetivas' e o homem é 'objetivo' (CALÁS & SMIRCICH, 1999; BRISTOR & FISCHER, 

1993; CATTERALL et aI. 1997, entre outras) como se isso fosse algo ruim, ao invés de 

simplesmente, uma característica do gênero (LLOYD, 2005). Lloyd (2005) coloca a origem 

desse conceito de subjetividade feminina em Aristóteles como podemos ver na citação abaixo. 

"O Homem de Razão é treinado para perder as suas emoções e sua 

sensualidade, porque isso é precisamente o que é ser racional. A divisão 

entre razão e não-racional pode ser vista como refletindo a divisão entre os 

sexos". (LLOYD, 2005, p. 181) 

o que foi observado, durante as entrevistas, é que esta característica depende do contexto e da 

situação. Quando a mulher cita a segurança como um serviço público, ela também avalia o 
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mesmo serviço em relação a estas dimensões subjetivas, o que demonstra mais uma vez a 

relação do serviço com a pessoa: 

Eles não vêem que não somos todos iguais? Que somos diferentes? Eles 

acham que somos todos iguais (traficantes, malandros). Nos tratam da 

mesma forma. .. Quando eu trabalhava em um supermercado, aqui perto, na 

Penha, eu voltava para casa depois das 10h. Sabe como é, o supermercado 

fechava às 10h, depois tinha que fechar o caixa. Só ia chegar em casa por 

volta das 11 h. Várias vezes, quando eu voltava para casa, os policiais 

ficavam na porta da comunidade e ficavam me perguntando porque eu 

estava voltando tão tarde para casa. Ora, sou uma trabalhadora! Qual é o 

problema de chegar na hora que eu quero? (A. L., Comunidade Marsílio 

Dias). 

Esta observação de A. L. (Comunidade Marsílio Dias) nos remete a da Matta (1987) quando 

ele coloca que a pergunta do brasileiro (em comparação com o norte-americano) é: Você sabe 

com quem está falando? Uma das razões que ele cita para o brasileiro se utilizar desta 

pergunta é a percepção de que o interlocutor, de uma forma ou de outra, é uma ameaça, ou a 

diferenciação contínua e sistemática de iguais, e que indica estruturas ocultas que dominam as 

interações sociais. Essa colocação de A. L. nos mostra que ela vê a polícia como sendo uma 

ameaça e demonstra a necessidade de se diferenciar dos marginais que dividem o mesmo 

espaço urbano com ela e, no caso, esta diferenciação contínua e sistemática de desiguais 

(reforçando a diferença entre ela e os marginais), quando nos seus olhos, ela é vista como 

igual ao marginal por quem deveria dar segurança a ela. O mesmo pode ser observado na fala 

de G. (Comunidade Marsílio Dias). 
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Não é porque mora aqui ou ali não, porque tanto aqui na comunidade como 

lá na Zona Sul tem as mesmas coisas. Só que lá, eles tratam de uma forma 

diferente, porque é Zona Sul, é Copacabana, é filho não sei de quem, então 

é feito diferente o tratamento. E aqui o tratamento é na base da pancadaria, 

tudo que existe aqui, todo mundo sabe que existe lá, só que lá o tratamento 

é bonitinho, as pessoas, Polícia Federal vai naquele prédio, vai lá pega 

fulano, desce, parecem até que são bons amigos. Aqui a polícia mete o pé 

na porta de fulano, bate, faz e acontece. Mas a mesma coisa que tem lá, tem 

aqui, só que os tratamentos são diferentes (G., Comunidade Marsílio Dias). 

Ou seja, G. reconhece que o serviço é o mesmo, mas por causa da pobreza e a proximidade de 

marginais, o tratamento dado é diferente. E claro, há o ressentimento gerado pela diferença do 

tratamento, como podemos observar mais nitidamente na fala de F. (Comunidade Marsílio 

Dias). 

A polícia viu os restos da caixa e já foi entrando, nem perguntou se podia 

nem nada. Entraram, olharam em volta e viram um aparelho de som e uma 

TV novinhos, que eu tinha também acabado de comprar. Já foram achando 

que eram roubados, daquele caminhão ... Os policiais antes de perguntarem 

algo para ele (o montador dos móveis das Casa Bahia) já lhe tacaram uma 

bolacha. Se fosse comigo, eu ia acabar presa, porque não ia levar desaforo 

para casa, ou melhor dentro da minha própria casa. (F., Comunidade 

Marsílio Dias). 

Entretanto, a sensação é de falência do sistema de segurança pública: 
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"E na verdade, quer dizer, quando hoje, a questão da segurança mostra 

uma total falência principalmente aqui no Estado do Rio de Janeiro". (G., 

Flamengo) 

No caso da Educação, que foi o segundo serviço público mais citado, é interessante notar que 

enquanto a importância maior na área da saúde era para as dimensões que demonstravam 

cuidado com as pessoas, na área de Educação, o que elas usaram para se referir à qualidade do 

serviço está dentro, principalmente, da dimensão Tangível. 

A escola daqui parece que é boa, os professores não faltam muito ... (F., 

Comunidade Marsílio Dias). 

Escola é muito importante. Eu tive que parar de estudar porque fiquei 

grávida, tive vergonha de continuar a estudar, depois já viu, com aquele 

barrigão. Fui uma boba, devia ter continuado. Minha filha estuda do outro 

lado da avenida Brasil, na Penha, na escola onde estudei. Ela é muito boa, 

os professores quase não faltam (A. L., Comunidade Marsílio Dias). 

Não que a gente espere que a escola pública tenha a mesma qualidade que 

uma FGV, até porque a gente não paga para estudar na escola pública. 

Mas podia ter salas melhores, não com a tinta descascada (J., Botafogo). 

A busca pelo Serviço Público sempre se dá pela falta de recursos da mulher em procurar um 

serviço privado, como podemos ver na fala de T. (Duque de Caxias). 

"O marido a traiu, a minha filha mais velha e ela teve que procurar o 

serviço público porque não tinha verba para pagar advogado para ele 

pagar pensão. Resolveu no serviço público. Eu também tive uma causa com 
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a Telemar. Também procurei aqui na Vinte Cinco, a defensoria pública". 

(T., Duque de Caxias) 

Ou mais adiante na mesma entrevista: 

(A Sra. tem plano de saúde? Então a Sra. normalmente quando vai ao 

médico, utiliza o hospital público?) "Eu não tenho, a renda familiar não 

d ' " a. 

A percepção do que é um bom serviço se dá pela expectativa da não falta. Para elas, serviço 

ruim é o que falta. Serviço bom o que não deixa faltar nada durante o atendimento. Como elas 

próprias afirmaram, falta espaço, tempo, atenção, recursos físicos e humanos. Portanto, bom 

serviço, serviço de qualidade é o que não falta. Elas conseguem fazer a comparação. Algumas 

até já tiveram experiências onde constataram a não falta como podemos ver na fala de C. 

(Nilópolis): "Nem parece com o Mario Kroef!, as enfermeiras sempre de bom humor, 

acordadas a noite inteira!... Quando a minha mãe estava no hospital, ficou tudo na minha 

mão. As enfermeiras não estavam nem aí, até comida a gente teve que levar ... " Isso pode ser 

relacionado com o que Pratt (1999) coloca sobre o discurso do colonizador, com a sua retórica 

de desumanização e desvalorização do colonizado. Como a mesma autora afirma, este 

discurso do colonizador é uma forma de reescrever o colonizado como inferior ou atrasado. O 

que vemos aí, no discurso dos administradores dos serviços públicos é a ausência de serviços 

que efetivamente levem em consideração às necessidades dos assistidos, dos cidadãos. A 

implantação de políticas e práticas de serviço público pela NPA, conforme pudemos observar 

nos trabalhos publicados nos últimos EnANPAD (MENDES 1998 e 2001, MENDES & 

TEIXEIRA 2000, MISOCZKY et ai 1999, SANTOS 2001, de PAULA 2004, DINIZ & 

CARVALHO 2001, FONSECA & BORGES Jr. 1998, CUNHA et ai 2004), mostram a 

implantação de projetos de aferição da qualidade dos serviços públicos sem o devido o foco 
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no cidadão/usuário/cliente. Além disso, também de acordo com Guerreiro Ramos (1996) 

Pollitt (2003) e Wood & Caldas (2002), existem vários problemas com a implementação de 

práticas dos países colonizadores sem a devida adaptação para o ambiente onde será 

implantado. É importante notar também, como afirma o trabalho de Farah (2004), onde 

podemos observar que, embora haja por parte do Governo, a criação de serviços voltados 

especificamente para mulheres, este se dá apenas pela incorporação da dimensão de gênero 

em programas que não tem o seu foco na mulher. Parafraseando Pratt (1999), somos 

indivíduos sem qualquer forma de vida, seres sem cultura, visto não podermos opinar sobre o 

que nos é melhor. 

6.2 Estruturas Encontradas 

De acordo com Bruyne et ai (1977), um quadro estruturalista pode ser distinguido de uma 

"estrutura-totalidade concreta às quais o funcionalismo recorre, pois ela não é imposição de 

sentido", mas uma realidade. Assim, para os estruturalistas "o sentido se encontra incluído e 

comprimido no interior do sistema" (BRUYNE et aI, 1977). A estrutura é sempre uma 

demonstração da realidade, "a estrutura não é nem a verdade da coisa (realismo), nem uma 

verdade sobre a coisa (nominalismo), ela é a própria coisa" (BRUYNE et aI, 1977). 

A essência do método estruturalista se encontra na construção deliberada de modelos 

abstratos pela "quebra" do objeto sob estudo e sua subseqüente reconstituição de acordo com 

as suas propriedades relacionais (RUNCIMAN 1969). Demonstraremos a seguir que este 

método também pode ser aplicado na percepção de qualidade de serviços públicos pelas 

mulheres e o conseqüente desnudamento das estruturas emergentes. 

A primeira estrutura encontrada nas entrevistas está relacionada com a forma com que as 

mulheres avaliam os serviços, se por categorias que podem ser consideradas como objetivas 
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ou subjetivas. Ou conforme afirmou Grõnroos (1984), as dimensões técnica e funcional da 

qualidade de serviços. A dimensão técnica é "O Que", o conteúdo material de um serviço 

(como observado nas entrevistas em que a Educação é vista mais pelos aspectos objetivos ou 

técnicos). Esta dimensão pode ser medida de uma maneira mais objetiva do que a dimensão 

funcional que está relacionada com o "Como" um serviço é entregue. Serviços são produzidos 

na interação com o consumidor, a maneira como a qualidade técnica (o resultado fmal do 

processo) é transferida ao cliente (URDAN e HUERTAS, 2003). Portanto, a maneira como os 

serviços são entregues influenciam na maneira como são percebidos. E as mulheres 

entrevistadas demonstraram que, para elas, dependendo do serviço público, uma dimensão 

tem maior preponderância do que a outra. Se o serviço público mencionado for Saúde ou 

Segurança, há um predomínio da dimensão funcional. Se estivermos falando sobre Educação, 

há um predomínio da dimensão técnica. Procuramos demonstrar esta estrutura na figura 

abaixo, visando indicar como esta estrutura funciona para a avaliação da qualidade de alguns 

serviços públicos conforme o resultado das entrevistas. 

Figura 8 - Estruturas Subjetiva e Objetiva 
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Encontramos também, sinais que corroboram a estrutura encontrada em um estudo prévio, 

representada abaixo. A estrutura que surgiu das entrevistas demonstra uma variação das 

respostas entre a resposta vaga, genérica, precisa ou a ignorância sobre o assunto. Surgiram 

também dimensões entre as quais as respostas transitam que vão entre o impessoal e o pessoal 

(que podem ser respostas entre o genérico ou vago e entre a precisão e a ignorância) e as 

dimensões de necessidade ou assistencialismo e conhecimento/engajamento e 

desconhecimento/abstenção que são demonstrações das respostas entre genérica ou precisa e 

entre respostas vagas ou ignorância. Esta estrutura demonstra uma certa relação de simetria 

entre as respostas, ou seja, na percepção. 

Como mencionamos acima, as respostas mostram: indicação de falta ou não-resposta. A 

indicação de falta pode ser genérica (falta tudo) ou precisa (por exemplo, "atendimento ruim e 

demorado", "eu não queria ir às 17:30h porque sei que é a hora da troca de plantão e não ia ter 

médico para atender a minha filha"). A não-resposta pode ser vaga ou indicar ignorância 

(exemplo: "não sei, não parei para pensar"). No caso da resposta precisa, encontramos em 

uma entrevista o seguinte comentário: 

"Eu acho que um bom serviço público, por exemplo, os hospitais, deveria 

de ter bons funcionários evidentemente, teria que ter um bom atendimento, 

teria que ter medicamento adequado para cada setor, higiene 

evidentemente, que é uma das coisas principais. O que mais, bons médicos, 

que isso resulta em bons atendimentos. Eu acho que só. Só não, deve ter tem 

mais coisas. ". 

E como indicação genérica e ao mesmo tempo precisa: 
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"Quando a gente entrou no hospital, era tudo muito sujo. (como assim, tudo 

sujo?) Ah! Gaze suja pelo chão, os lençóis ... Tivemos que levar lençóis para 

ela". (C., Nilópolis). 

Como exemplo de resposta que indica ignorância, encontramos o seguinte comentário: 

"O que é Serviço Público? O que você quer dizer com Serviço Público" 

(D., Comunidade Marsílio Dias). 

Esta resposta denota desconhecimento ou alienação na resposta, o que pode indicar na 

estrutura a resposta vaga ou alienação (embora D. possa formar uma opinião, prefere se abster 

de extemalizá-Ia). Vimos na entrevista com T., em Duque de Caxias, a mesma resposta. 

(Quando eu falo em serviços público, quais serviços lhe vem a mente da 

Sra.?) "Não sei dizer. " 

Figura 9 - Estrutura de Qualidade de Serviços 
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Segundo Thiry-Cherques (2004), "a perspectiva estruturalista estuda as estruturas subjacentes 

ao organizar e ao administrar, formadas pelos elementos que os caracterizam enquanto traços 

inerentes ao espírito humano". Há a suposição de que existe uma estrutura, um padrão, que o 

pesquisador poderá "descobrir" com paciência e sagacidade (RUNCIMAN 1969). Vimos que 

esta estrutura está baseada na percepção que transita entre o interior e o exterior do indivíduo 

(no caso, mulher). A estrutura subjacente mostra diferenças de percepção entre genérico, 

vago, ignorância e precisão nas respostas. Esta estrutura varia entre várias dimensões: (i) entre 

a necessidade e o assistencialismo, ou seja entre a cobrança de resposta às suas necessidades e 

com isso uma resposta mais precisa ("falta tudo" ou "atendimento ruim e demorado"); (ii) 

semelhante ao demonstrado anteriormente temos as dimensões de conhecimento/engajamento 

e desconhecimento/alienação, que podem ser demonstradas pela resposta "O que é Serviço 

Público? O que você quer dizer com Serviço Público" e, (iii) a dimensão entre o pessoal e o 

impessoal com as respostas entre o genérico e o vago na dimensão impessoal e respostas entre 

a precisão e a ignorância na dimensão pessoal. 

Uma outra estrutura pode ser vislumbrada, a estrutura de responsabilização, ou seja, de quem 

é a responsabilidade do serviço ser assim. Algumas entrevistadas colocam a culpa em outros 

ou nas instituições: 

"Ao invés de levá-la logo para socorrer, elaficou parada na maca gemendo 

porque foi traumatismo craniano que ela sofreu e aí ficou muito tempo 

esperando, desesperada, gritando. Aí acabou que faleceu, né? Eu sei que 

tudo acontece se for a vontade de Deus, eu sou cristã e acredito muito. " 

(Ml, Nova Iguaçu) 



Figura 10: Estrutura de Responsabilização 
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Neste caso, em Deus. Outras, em políticos ou no Governo, como no discurso da irmã de Ml e 

das outras a seguir: 

"Mas houve um pouco de negligência dos médicos e do hospital". (M2, 

Nova Iguaçu) 

"Quer dizer você não ter nenhum tipo de plano diretor, quer dizer ter tem 

as empresas que não deixam que implante porque elas têm o lobby delas na 

câmara de vereadores e é todo mundo, pelo o que eu leio e acompanho, é 

impossível transpor aquilo a não ser fazendo uma intervenção muito 

direta". (G., Flamengo) 

"O sistema hospitalar exigiria do governo para ter um bom atendimento 

antes de tudo equipamento". (G., Flamengo) 
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"Ah! A culpa da situação dos hospitais é do governo. Ele devia investir e 

não faz". (A., Comunidade Marsílio Dias) 

(E quem você acha que tem culpa pelo serviço ser ruim?) "Ah, dona, é do 

governo, né. Não é para isso que eles recolhe os imposto?". (A.L." 

Comunidade Marsílio Dias) 

Já outras assumem que parte da culpa é nossa por não demandar as mudanças necessárias: 

"Sei que nãofaço nada para mudar". (F., Comunidade Marsílio Dias) 

"Parte da situação é culpa nossa, minha também. A gente deixa a coisa 

correr". (C., Duque de Caxias) 

Entretanto, esse assunto não foi explorado nas entrevistas, o que nos faz apenas antever a 

estrutura possível, dependendo de mais profundidade, abrindo espaço para a continuação 

deste assunto de pesquisa. 
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7 Conclusões 

"Seeing past happening, 

Hearing between words, 

Touching heart stories". (Judith Gouwens, 1998). 

Gostaria de começar a conclusão, relembrando que a teoria feminista nos oferece uma 

compreensão da forma como as mulheres se apropriam do conhecimento. Zuckerman e 

Carsky (1992) afirmam que o modo como conceitualizamos e processamos as informações 

nos levarão a melhor compreensão de como as mulheres selecionam e consomem e como isso 

pode ser diferente do modo como os homens o fazem. Se considerarmos a forma de avaliação 

de qualidade de serviços proposta por Parasuraman, Berry e Zeithaml (1988) com as suas 

cinco dimensões (tangibilidade, confiabilidade, responsividade, segurança e empatia), e 

compararmos com as categorias que surgiram espontaneamente do discurso das mulheres 

entrevistadas (espaço, recursos, tempo e atenção), podemos ver que embora existam algumas 

semelhanças, as diferenças são maiores. A categoria de atenção faz parte da dimensão de 

empatia para Parasuraman et ai (1988), ao invés da força com que ela transparece nos 

discursos. Espaço e tempo nem são aventados pela escala mais utilizada. E, no entanto, 

escalas como essa (que inclusive já foi usada em trabalhos para aferição de qualidade de 

serviços públicos, como por exemplo, JONHSTON, 1998), tão largamente difundidas, não 

garantem que categorias tão importantes para uma parte significante da população sejam 

consideradas. Um dos problemas pode ter sido que a escala foi criada em uma cultura 

diferente da nossa. Entretanto, não podemos evitar considerarmos que foi criada dentro de 

uma perspectiva positivista, sob uma ótica masculina, e que por isso mesmo, ela é diferente 

das categorias com que as mulheres elaboram seu conhecimento sobre qualidade de serviços. 
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Esse trabalho, por isso, também abre espaço para uma nova investigação, mais ampla, sobre 

como as mulheres elaboram seu conhecimento sobre qualquer serviço e não apenas o público. 

Além disso, como afirmou Olesen (2005), trabalhos feministas abrem espaço para outras 

pesquisas, outras ações e outras políticas que transcendem e transformam. Discutimos 

anteriormente como as mulheres estão relegadas na elaboração de políticas públicas em 

detrimento do seu próprio interesse (FARAH, 2004). Portanto, a partir do momento em que 

podemos pensar essas políticas sob uma ótica feminista multicultural, também nos despimos 

do nosso olhar colonizador e passamos a abordar o problema de uma forma mais completa, 

levando em consideração os contextos sociais e históricos emergentes do discurso. 

Encontramos, durante a pesquisa realizada, várias estruturas que emergiram das categorias 

que surgiram das entrevistas. A primeira delas é sobre a variação entre dimensões objetivas e 

subjetivas da qualidade do serviço público. Entre serviços que afetam às mulheres e a outros 

membros da família (como é o caso da Saúde) que são avaliados de forma mais subjetiva e 

serviços que afetam principalmente, aos outros membros da família (Educação) que são 

avaliados, sobretudo, de forma objetiva. 

A segunda estrutura encontrada foi a estrutura de avaliação de qualidade de serviços e que nos 

mostra como as mulheres, quase todas de baixa renda, elaboram seus conhecimentos sobre os 

serviços públicos. É interessante notar que elas se avaliam, ainda que de forma intuitiva, entre 

a necessidade e o assistencialismo, entre o conhecimento e engajamento e o desconhecimento 

e abstenção, ou supressão. Isso também tem a ver com o colocado por Olesen (2005) quando 

ela coloca sobre as relações que ocorrem e são sustentadas e que tecem uma rede importante 

entre as formas de constituir o conhecimento, mas sempre tendo em vista as relações de 
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poder. Pudemos observar mulheres que são mais engajadas e outras que não têm a menor 

idéia, às vezes encontradas na mesma comunidade, a poucos metros entre elas. 

A terceira estrutura é só vista de relance. Ela surgiu espontaneamente do discurso e serviu 

para podermos observar como se dá a responsabilização do problema que envolve os serviços 

públicos, considerados de baixa qualidade. Essa estrutura também serve para observarmos o 

grau de conscientização dessas mulheres e embora na sua maioria elas coloquem a culpa fora 

de si (Deus ou o governo), algumas já começam a demonstrar que têm consciência da sua 

importância na participação da mudança como já foi discutido no capítulo anterior e ainda 

será um pouco mais abaixo. 

Principalmente, encontramos que os serviços de saúde são principalmente avaliados por 

categorias que indicam cuidado ("nem me olhou", "cuidou bem do meu pai porque já o 

conhecia" são alguns exemplos das falas das entrevistadas) que apareceram em maior 

quantidade nas histórias e sempre em primeiro lugar antes das referências às instalações 

físicas, limpeza do local, existência de médicos e enfermeiros para atendê-las. A seguinte 

frase de A. L. (Comunidade Marsílio Dias) nos mostra o quanto a categoria de cuidado é 

importante: 

o mais importante para mim é eles tentarem ajudar. Às vezes eles não 

conseguem, falta médico, remédios. Mas podiam ter boa vontade (A. L., 

Comunidade Marsílio Dias). 

Para a maioria, existe a esperança de que o Governo resolva seus problemas, como podemos 

ver pela frase de D. (Comunidade Marsílio Dias) abaixo, o que demonstra uma atitude 

paternalista, que acaba por ir de encontro ao que Farah (2004) afirma sobre a baixa 

participação de atores locais na elaboração das políticas públicas. 
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Para eu ver se eu consigo cheque cidadão de novo, porque mal ou bem me 

quebrava o galho, né? E ainda mais eu que não trabalho, meu marido 

também não trabalha, não tem trabalho loco, então é difícil (D., 

Comunidade Marsílio Dias). 

Poucas são engajadas ou se importam com os seus direitos, como podemos ver pela seguinte 

afirmativa de F. (Comunidade Marsílio Dias). 

Acho muito importante a gente saber os nossos direitos, nem todo mundo 

por aqui sabe os seus direitos, eu mesma não sei todos os meus direitos, por 

isso acho tão importante esse negócio (F., Comunidade Marsílio Dias). 

É importante notar, de qualquer forma, que mesmo de maneira incipiente, já existe uma 

consciência de que as relações com o poder público poderiam ser diferentes, como vimos no 

comentário de G., da Comunidade Marsílio Dias citado anteriormente ("Não é porque mora 

aqui ou ali, não"), mas também nos comentários a seguir: 

Veja bem, eu trabalhei por 10 anos no Jornal do Brasil, como gráfica, e não 

recebi o fundo de garantia até hoje. Tenho uma ação coletiva com alguns 

colegas que tinham mais de 20 anos de casa (eu era a mais nova) e o 

advogado me disse que talvez só os meus netos, talvez só os meus bisnetos 

vão ver o dinheiro. Não tenho nada contra os meus netos, amo todos eles, 

mas quem ganhou o dinheiro fui eu. Eu trabalhei para este dinheiro. Não é 

justo eu ter trabalhado e eles não depositaram o dinheiro. E o jornal 

continua por aí circulando. O advogado diz que não é fácil entregar as 

intimações porque os donos ficam mudando de endereço (F., Comunidade 

Marsílio Dias). 
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"Ele não é cidadão quando o elevador não funciona, não tem médico para 

atender, a cirurgia dele é marcada daqui a dois anos, não é?" (J., 

Botafogo) 

"Eu não consigo ver esse projeto da bolsafamília e bolsa escola um serviço 

de qualidade, para mim tem uma parte eleitoreira muito grande ele faz 

aquela pessoa de refém então a pessoa vota para não perder o cheque para 

ela, o cheque cidadão lá todo mês e não da uma perspectiva para ela. " (J., 

Botafogo) 

Além destes sinais de conscientização da sua posição como cidadãs, vemos em várias delas a 

busca por centros considerados de excelência, como por exemplo, o INCA, e a utilização da 

comparação do serviço recebido em um centro considerado como de excelência para repensar 

o serviço recebido onde falta tudo. A seguir, a fala de C. (Nilópolis), como exemplo de 

comparação entre os serviços prestados em Saúde e de J. (Botafogo) sobre Educação. 

Para mim é como o hospital Mario Kroe.ff, no Rio de Janeiro, na Penha. 

Tudo do bom e do melhor. Limpo .. ! Só duas pessoas por quarto. Mas você 

não vai lá direto não ... Só assim você entra lá, por transferência. Não pode 

ir passando pela rua e entrar, tem que ser transferido... Local limpo, tudo 

novinho. As enfermeiras passam de hora em hora para ver como ele estava, 

o meu pai. Os médicos passam também, fazem perguntas ... Refizeram todos 

os exames que o particular havia pedido! Entrou no primeiro dia de 

Carnaval, foi operado no dia seguinte. Ficou lá mais três dias! Tudo 

limpinho, do bom e do melhor. Parece primeiro mundo, não que eu conheça 

o primeiro mundo, mas é o que eu imagino que deva ser... Remédios, 

comida, lençol na cama, tudo, tudo... Os médicos também vinham, 
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verificavam a ficha, faziam perguntas, anotavam na ficha... (Sobre a 

internação da mãe) Nem parece com o Mario Kroeff, as enfermeiras sempre 

de bom humor, acordadas a noite inteira! Se um paciente precisava, elas 

iam lá. No Mario Kroeff, elas vinham, trocavam os lençóis, davam os 

remédios, vinham de hora em hora para saber se precisava de alguma 

coisa. Aquilo sim é que era hospital. (C., Nilópolis). 

Eu fiz a minha educação, eu fiz o meu segundo grau técnico todo em um 

colégio técnico federal e fiz toda a minha faculdade, minha graduação 

numa universidade federal. O colégio técnico que eu estudei era o melhor 

da minha cidade e um dos melhores da minha região ... As pessoas que de lá 

saíram, não posso dizer ninguém que não tenha se dado bem na vida ou que 

não tenha construído uma carreira... A qualidade das instalações, dos 

professores, não tinha nada a dever a nenhum serviço privado... Minha 

graduação foi muito boa. Tinha alguns problemas, algumas coisas 

deixavam a desejar, .. mas comparado a quando saí do Rio Grande do Sul e 

vim para o Rio, eu vi que a qualidade, a estruturafisica da minhafaculdade 

lá é muito melhor do que uma Federal daqui (J., Botafogo). 

Como vimos no capítulo anterior, a categoria citada como sendo a mais importante foi a 

Atenção. Esta categoria está ligada à subjetividade da avaliação de um serviço, seja ele 

público ou privado. Como vimos no capítulo 4, para Grõnroos (1984), a qualidade de serviços 

tem duas dimensões: a dimensão técnica e a dimensão funcional. A avaliação da dimensão 

funcional (relacionada com o "Como" um serviço é entregue) feita pelo usuário é mais 

subjetiva do que a avaliação da dimensão técnica. Mas, mais importante do que isso, é que 

segundo Tronto (2005), esta categoria está relacionada com uma forma de moralidade 
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feminina: a ética do cuidar5
• Para se ser uma pessoa moralmente boa, uma pessoa deve lutar 

para responder às demandas do cuidar que se apresentam na sua vida (TRONTO, 2005). 

Imagine a importância disso, quando o cuidar está implicado na sua própria profissão e a 

mulher não percebe isso no serviço prestado! Além disso, o cuidar está intimamente 

relacionado com as estruturas de poder da sociedade, como veremos a seguir. Ainda segundo 

Tronto (2005), existem quatro elementos no "cuidar": "se preocupando (notando a 

necessidade do cuidado, em primeiro lugar), tomando cuidado com (assumindo a 

responsabilidade), prestando cuidado (o trabalho real de cuidar que precisa ser realizado) e 

recebendo o cuidado (a resposta da pessoa que recebeu o cuidado). Destes quatro elementos 

surgem quatro elementos éticos relacionados: atenção, responsabilidade, competência e 

responsividade" (TRONTO, 2005, p. 252). 

Atenção, segundo Tronto (2005), requer o reconhecimento da necessidade. E o que isso tem a 

ver com o presente trabalho? Tronto (2005) nos responde: Se não estivermos atentos, não 

perceberemos as necessidades dos outros e não poderemos respondê-las. A forma de se 

aumentar a atenção é fazer com que o cuidar seja parte mais proeminente na vida social. 

Responsabilidade é um termo que só pode ser relacionado a um conjunto de práticas sociais e 

não a regras formais. Como membro de uma família, nós assumimos responsabilidades 

porque reconhecemos a necessidade de cuidar e não há outra forma de responder a esta 

necessidade do que nós mesmas a realizarmos (TRONTO 2005). ° que faz com que esta 

categoria seja mais importante, já que possivelmente, as mulheres estão julgando o serviço 

público prestado pela própria forma como elas se relacionam com as suas famílias, se 

preocupando e cuidando delas. 

5 Em inglês: ethic af care. 
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Competência, de acordo com Tronto (2005), é uma dimensão moral. A pessoa ter intenção de 

cuidar, até mesmo aceitando a responsabilidade de cuidar e depois falhando em prover um 

bom serviço, significa que no fmal a necessidade de cuidado não foi provida, ficou "faltando". 

Como vimos nas entrevistas, às vezes o cuidado é inadequado porque os recursos são 

limitados, mas como pode não ser desempenhado de forma competente, demonstrando que 

existe a preocupação com o outro? 

Estar na situação de precisar de cuidado, de receber cuidado, significa que a pessoa está 

vulnerável e em posição de desigualdade (TRONTO 2005). Esta desigualdade levanta sérias 

questões sobre as relações de poder, autoridade, dominação e subordinação. Deve-se 

questionar também o papel do governo, como prestador de serviço para a população, mas 

detentor da possibilidade de prestação do serviço, da forma como este serviço é prestado e 

quando é prestado. A vivência da cidadania precisa da igualdade entre os cidadãos. Para tanto, 

devemos poder considerar a posição do outro da forma como o outro a expressa. Não 

presumindo o ponto de vista do outro, mas se investindo deste ponto de vista "diferente". 

A resposta adequada requer atenção, o que nos traz de novo ao início do ciclo e demonstrando 

a interconectividade dos quatro conceitos (TRONTO 2005). 

7.1 Pesquisas Futuras 

o que pudemos observar é que a realização da pesquisa aqui apresentada levou a novos 

questionamentos, novas perguntas. Isso abre espaço para pesquisas futuras como se existem 

diferenças entre o pensamento masculino e o feminino. Ou qual seria a alternativa entre um 

serviço não perfeito e a ausência de serviço, embora quando perguntadas sobre o que elas 

estariam dispostas a abrir mão para ter a categoria mais importante para elas disponível, as 

entrevistadas não souberam articular. 
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7.2 Direção Futura 

A pesquisa tentou demonstrar as formas como as mulheres vêem e avaliam os serviços 

públicos, quais aspectos são mais importantes para elas e que deveriam ser levados em 

consideração pelos que elaboram as políticas públicas e, a estrutura subjacente a esta 

avaliação. Como afirmou Tronto (2005), cuidar envolve conflito, requer mais do que boas 

intenções. Requer conhecimento profundo da situação, das necessidades dos usuários e das 

competências dos provedores de serviços. Está na hora de corrigirmos o nosso colonialismo e 

parar de determinar o que é melhor para a periferia sem levar em conta o que a periferia 

precisa. Como afirmou Pratt (1999): 

Se a metrópole imperial tende a ver a si mesma como determinando a 

periferia, ... ela é habitualmente cega para as formas como a periferia 

determina a metrópole. (Pratt, 1999). 

A ética do cuidar é uma forma de poder explicar como a igualdade pode nascer de uma 

situação profundamente desigual. Freqüentemente, transformamos em "outros" os que têm 

necessidades diferentes de nós. A ética do cuidar responde a esta colocação nos posicionando 

no lugar do "outro" de forma a prestarmos o serviço como o outro precisa. 

Portanto, espero ter demonstrado aqui a estrutura da percepção feminina sobre a qualidade 

dos serviços públicos e de certa forma, ter diminuído a nossa cegueira sobre os anseios e 

preocupações desta parte da população, tão mal representada. Como afirma Narayan (1993), 

não importa se o pesquisador vem da comunidade analisada ou não, devemos, sim, nos 

preocupar com a qualidade das relações com as pessoas que buscamos representar. Estas 

pessoas não podem ser vistas como apenas matéria para as nossas pesquisas, mas devem ser 

aceitas como sujeitos com vozes que devemos representar. Vozes fragmentadas, como vemos 
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por Mills (2003): "por um lado, a história coletiva cria um mundo 'comum' no qual o sujeito 

está inserido. Por outro lado, cada indivíduo possui uma história única e experencia o mundo 

desta sua posição única. O mundo comum nunca é idêntico para todos. É essencialmente 

fragmentado e distribuído sobre uma constelação de posições únicas e perspectivas únicas". 

Portanto, qualquer proposta que possa advir para avaliação de qualidade de serviços públicos 

deve levar em consideração este universo no qual nós tocamos durante este trabalho e 

avaliarmos os serviços públicos usando as dimensões que são mais caras para quem as utiliza, 

que são espaço, tempo, recursos e atenção, dimensões apresentadas pelas mulheres 

entrevistadas. Principalmente, a atenção, por que como disse C. (Duque de Caxias): 

Eu acho que precisa é isso, o pessoal que vai nos atender, seja numa 

recepção para fazer uma ficha, seja num hospital público ou numa escola 

pública, ou num setor público, tenha paciência para parar e te ouvir, 

porque mesmo que a pessoa chegue e não sabe falar, está desesperada, 

chorando, você tem que chegar e ouvir, ouvir o problema que a pessoa quer 

te passar, na verdade você tem que olhar, entender. (C., Duque de Caxias). 

Retornando a epigrafe desta seção: "a crítica escrita ou falada é parte integral da investigação 

social como prática política" (PRATT, 1999, p. 276), a partir do momento que o trabalho tem 

um cunho feminista multicultural, no fundo, o objetivo é poder contribuir para que as 

mulheres possam se assumir mais como cidadãs, serem mais engajadas e para isso, devem ser 

mais conhecedoras da sua própria situação. Como afirmou Mendes (2001), a provisão de 

serviços pode "servir para elevar a participação cidadã em questões que afetam diretamente a 

coletividade, contribuindo assim para aprofundar a democratização do acesso a estes 

serviços" (MENDES, 2001, p. 14). Porém, isso por si só não é suficiente. O presente trabalho 

propôs ser uma arena, ou como colocou Schimidt (2004), uma cena aberta para onde 
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confluem discursos vindos de muitos lugares, de dentro e de fora do âmbito acadêmico (os 

discursos das entrevistadas), e "vozes marcadas pela diferença" (p. 17) podem, enfim, ter uma 

voz. 
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Apêndice 1 

Roteiro das Entrevistas 

Dia: Hora: 

Local: 

Nome da Entrevistada: Sexo: 

Data de Nascimento: Lugar de Nascimento: 

Morou desde até em 

Com quem: 

Morou desde até em 

Com quem: 

Morou desde até em 

Com quem: 

Morou desde até em 

Com quem: 

Morou desde até em 

Com quem: 

Comentários: 

Irmãos e Irmãs: 

1°. Nome: Idade: Mora em: ------------------- ------------ ------------------
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2°. Nome: Idade: Mora em: ------------------- ------------ ------------------

3°. Nome: Idade: Mora em: ------------------- ------------ ----------------

Pai: Idade Morreu no ano: Sua idade: -------- ------------- --------

Mãe: Idade Morreu no ano: Sua idade: -------- ------------- ----------

Status Matrimonial dos Pais: --------------------

Recasaram: 

Mãe: ---------------------

Pai: --------------------

Estudou quantos anos: ________ Completou até que grau: ______________ _ 

Ocupação: ____________________ __ 

Status Matrimonial e História de Vida: 

Filhos: 

1°. Nome: Idade: Mora em: ------------------- ------------ -----------------

2°. Nome: Idade: Mora em: ------------------ ----------- ------------------

3°. Nome: ___________________ Idade: ____________ Mora em: ________________ _ 

Religião: 

Quão religiosa é: muito / moderada / inativa / indiferente 

Freqüência de culto: Diária / semanal/mensal/algumas vezes ao ano / 1 X ao ano / de vez 

em quando 
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1. Quando eu falo em Serviços Públicos, quais serviços públicos lhe vêm à mente? 

2. Que outras idéias lhe vêm à mente sobre serviços públicos? 

3. Quando eu falo em Qualidade em Serviços Públicos, o que lhe vem à mente? 

Tangibilidade: Facilidades fisicas, equipamentos e aparência do pessoal 
Confiabilidade: Habilidade de desempenhar o serviço prometido de forma correta e confiável 
Sensibilidade: Disposição para ajudar consumidores e prover o serviço prontamente 
Segurança: Conhecimento e cortesia dos clientes e sua capacidade de inspirar confiança e 

confidência 
Empatia: Atenção individualizada que a firma provê a seus clientes 

4. Que outras idéias lhe vêm à mente sobre qualidade de serviços públicos? 

5. Como você descreveria um serviço público de qualidade? 

6. O que para você é mais importante para um serviço público demonstrar que tem 

qualidade? 

7. Você mencionou XXX, YYY e ZZZ como serviços públicos. Como descreveria um 

serviço de qualidade nestes serviços? E como você acredita que é o serviço XXX (ou 

YYY ou ZZZ) no momento? 

8. Descreva-me pelo menos uma situação que você viveu com este tipo de serviço 

público que considerou de qualidade? 

9. Descreva-me pelo menos uma situação que você viveu com este tipo de serviço 

público que considerou como não tendo qualidade? 

10. Para que você tivesse no XXX, YYY e ZZZ aquilo que é mais importante para você 

(resposta da pergunta 6), o que você estaria disposta a abrir mão? 
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Apêndice 2 

Protocolo Padrão de Ética 

Oi, meu nome é Isabel Cerchiaro. Sou a pesquisadora no projeto QUALIDADE DE 

SERVIÇOS NO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO: UMA ABORDAGEM FEMINISTA. 

Este projeto faz parte do meu doutoramento em Administração de Empresas pela Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. 

Caso você tenha qualquer pergunta, por favor, me contate através da Escola. 

Agradeço a sua boa vontade em participar da minha pesquisa. Sua participação é muito 

importante. Antes de começar as perguntas, gostaria de assegurar que como participante neste 

projeto você tem alguns direitos. 

Sua participação é voluntária, 

V ocê pode se recusar a responder qualquer pergunta, 

Você é livre para pedir para não mais participar a qualquer momento. 

Esta entrevista será mantida estritamente confidencial, só sendo disponível para os membros 

do projeto. 

Extratos / pedaços desta entrevista poderão fazer parte do relatório final, mas sob nenhuma 

circunstância, seu nome ou suas características que a possam identificar serão incluídas no 

relatório. 

o Permito que a entrevista seja filmada em data posterior 

Assinatura: 


