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APRESENTAÇÃO 

No intuito de obter o grau de Mestre em Administração Pública pela Escola 

Brasileira de Administração Pública - EBAPIFGV - apresento aos srs. leitores a 

dissertação intitulada "Cidadanias - relações de atendimento no serviço público do Rio 

de Janeiro". 

A partir de uma pesquisa de campo na qual analiso os aspectos que condicionam 

o comportamento dos atendentes de balcão dos serviços públicos de saúde do 

município do Rio de Janeiro, pretendo, de uma só vez, aplicar e definir um novo 

conceito de atendimento ao público. Este novo conceito, ao colocar a questão do 

atendimento no centro da relação entre o Estado e a sociedade, significará uma 

ampliação às abordagens instrumentais que vêm tratando essa questão. 

Como estratégia para alcançar esse objetivo dividi o trabalho em três capítulos. 

O primeiro capítulo faz uma resumida análise histórica da relação entre o Estado e a 

sociedade no Brasil, objetivando o levantamento de hipótese sociológicas e 

antropológicas a serem testadas na pesquisa de campo. 

O segundo capítulo traz as argumentações centrais que permitirão a ampliação 

do conceito de atendimento na conclusão do trabalho. Este pode ser dividido em duas 

partes: numa primeira avalio a importância das micro-relações cotidianas para a 
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qualidade da relação entre o Estado e a sociedade e~ na segunda, introduzo conceitos 

da Sociologia do Conhecimento, os quais serão utilizados para a análise dos discursos 

dos sujeitos pesquisados. 

Finalmente, num terceiro capítulo, analiso os dados coletados nas entrevistas 

realizadas com os atendentes dos hospitais gerais do município do Rio de Janeiro. Essa 

análise procurará definir o perfil desses atendentes, e compreender as suas percepções 

sobre os direitos dos usuários e a qualidade do atendimento prestado, tendo como 

ponto de partida as hipótese levantadas no primeiro capítulo. Para a definição do perfil 

dos atendentes, serão observadas as sua condições sócio-econômicas~ a dedicação ao 

trabalho e a forma de ingresso no emprego~ o seu nível de instrução~ e as idéias e 

valores que estão por trás de suas representações sociais. 
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RESUMO 

o objetivo da dissertação é ultrapassar o viés instrumental com o qual a 

questão do atendimento vem sendo tratada, revelando a sua 

importância da mesma para os processos de objetivação e subjetivação 

humanos e, em especial, para a construção do conceito e a efetivação 

do exercício da cidadania. Além de referencial teórico sobre o assunto, 

o estudo apresenta uma análise qualitativa de dados recolhidos em 

pesquisa de campo na qual foram entrevistados atendentes de balcão 

de todos os hospitais gerais públicos no município do Rio de Janeiro. 
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A BSTRACT 

lhe dissertation's goal is to overbear the instrumental approach 

wich has been used to treat the question of public aftendance, 

displaylng the aftendance's importance to the humam processes 

of objetivation and subjetivation, specially, to the construction of 

the concept cltizenship and the realization of cltizenship's 

exercises. Beside offering a theoretical frame of reference about 

the subject, the study presents a qualltative analysis of data 

which were taken from a field work, in which aftendants of ali 

public hospitais in Rio de Janeiro were interviewed. 
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INTRODUÇÃO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO E CIDADANIA 

A medida em que o cidadão percebe, amplia e consolida seus direitos, as 

instituições públicas e privadas tomam-se obrigadas a melhorar a qualidade dos seus 

produtos e serviços. A preocupação com a qualidade, questão em destaque 

atualmente nas escolas de administração, é ao mesmo tempo um reflexo e uma 

exigência da democratização das relações de produção e da conscientização sobre os 

direitos sociais, na via pública, e sobre os direitos do consumidor, no setor privado. 

Refletindo o que isso representa em termos de ordenamento social e das 

relações de produção nos diversos mercados, percebe-se que a preocupação em 

satisfazer as necessidades dos clientes com o objetivo de cativá-lo é motivada pela 

busca de segurança e estabilidade em mundo que a cada dia se mostra mais 

competitivo, desordenado e caótico. Num mundo onde temos a impressão de que o 

tempo passa cada vez mais rápido, de que as coisas acontecem mais depressa, ter 

uma clientela cativa é um indicativo de estabilidade, pelo menos a curto prazo. 

Apesar da conscientização sobre a necessidade de satisfazer o cliente, fazendo 

face as suas novas exigências, e mantendo um nível de competitividade que permita 

sobreviver à concorrência, só agora os administradores estão acordando para o fato 



12 

de que a qualidade do atendimento é decisiva nesse sentido. A cada dia aparece mais 

nítido o fato de que o momento do contato entre a instituição, representada na figura 

do atendente, e o cliente, é o mais importante para a formação da imagem dessa 

instituição na mente desse cliente. É a partir do primeiro contato entre a instituição e 

o cliente que este último começa a formar suas impressões sobre a primeira. Nesse 

sentido, todo cuidado deve ser pouco por parte da instituição para evitar uma 

impressão negativa, a qual tende a ser propagada a muitos outros clientes efetivos e 

potenciais. 

A descoberta do atendimento como possibilidade de diferenciação em relação à 

concorrência, principalmente no que tange ao setor de serviços, vem incrementando a 

demanda por treinamento nessa área. Conseqüentemente a esse fenômeno, começam 

a surgir no Brasil, porém ainda com caráter eminentemente instrumental, os primeiros 

estudos específicos sobre o atendimento ao público. Nesse sentido, destaca-se o 

trabalho de Pilares sobre o "Atendimento Diferenciado" e, utilizando uma abordagem 

mais explicativa, os escritos de Côrrea (1988) sobre o contato direto entre a 

burocracia e os clientes-usuários. 

Não obstante, esse trabalho, ao centrar-se na questão do atendimento, pretende 

mostrar que a relevância desse tema ultrapassa a esfera administrativa e, ao localizá-
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lo no seio da relação entre o Estado e a sociedade, revela a sua proximidade com a 

questão da cidadania. Ao fazê-lo, indicarei novas bases para a formulação do 

conceito de atendimento e, em consequência, novos parâmetros para o estudo dessa 

questão. 

A proposta de trilhar esse caminho parte da idéia de que é no momento do 

atendimento que o cidadão, portador de uma pauta de direitos e deveres 

(configurando o conceito de cidadania), exercita, ou recebe negativa, sobre os seus 

direitos. Sejam esses direitos os do consumidor, ou os do usuário do serviço público, 

o que vai nos importar aqui é que, nesse momento, está em cheque a legitimidade do 

Estado de Direito e, em última instância, do respectivo modelo de cidadania. 

Seguindo esse primeiro passo, e focalizando especialmente o serviço público, 

verificamos que o momento do atendimento é fundamental para a percepção sobre a 

cidadania para ambos os atores envolvidos; o atendente, representando o Estado, e o 

cidadão, membro de uma sociedade. 

Nesse sentido, desde que foram esboçadas tais idéias logo percebi que o seu 

desenvolvimento seria fortalecido através de evidências empíricas as quais, partindo 

de referencial teórico sobre as questões relacionadas, iriam servir como fundamento 

objetivo para a comprovação das hipóteses formuladas. 
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Como objeto de estudo para a busca e análise de dados tomei o servIço 

público. A idéia inicial era recolher dados que fossem representativos do serviço 

público como um todo em determinado bloco de espaço-tempo. No entanto, logo 

percebi que as especificidade de cada área impediriam esse tipo de generalização, o 

que obrigou-me à restrição a apenas uma delas. Então, restringindo o meu objeto de 

estudo, escolhi o serviço público de saúde do município do Rio de Janeiro. 

Assim sendo, a parte principal deste trabalho constitui-se na análise dos dados 

coletados em entrevistas com atendentes de balcão de hospitais gerais do município 

do Rio de Janeiro. O objetivo geral das entrevistas, as quais foram acompanhadas de 

observação, foi a verificação sobre como os atendentes percebem e atuam em relação 

aos direitos dos usuários do serviço público de saúde. Como objetivos específicos 

podemos destacar os exames sobre as condições sócio-econômicas dos entrevistados; 

sua formação e treinamento para o exercício das tarefas no trabalho; suas idéias e 

valores; suas motivações; e concepções de cidadania. Apesar de as características da 

pesquisa aproximarem-na de um estudo de caso, serão confirmadas, negadas e 

reveladas hipóteses sociológicas e antropológicas que dizem respeito à sociedade 

brasileira como um todo. 
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No que se refere à essas hipóteses, e mais especificamente às sociológicas, será 

desenvolvido referencial teórico o qual, baseado na tipologia weberiana de 

dominação, alcança conclusões sobre o caráter burocrático-patrimonial-estamental da 

sociedade brasileira. A partir de tais conclusões, buscarei evidências empíricas sobre 

características desse modelo de dominação entre os sujeitos pesquisados, dentre as 

quais poderíamos destacar o assistencialismo, o clientelismo, o nepotismo , o 

personalismo e a racionalidade. 

Em relação às hipóteses antropológicas, as idéias de Roberto da Matta sobre a 

"sociedade relacional" servirão como guia para as análises. Suas proposições 

baseiam-se na capacidade do brasileiro em harmonizar e tomar complementares 

condutas aparentemente incompatíveis. Intimamente relacionadas às conclusões 

sociológicas acima referidas, as idéias sobre a "sociedade relacional" revelam a 

complementaridade entre o discurso racional-legal (burocrático) e o dos privilégios 

(patrimonial-estamental). 

No entanto, para que estejamos aptos à apreender as idéias e valores 

exteriorizados pelos sujeitos pesquisados em seus processos de interação com os 

usuários é necessário aproximarmo-nos da proposta de Foucault sobre o entendimento 

do poder como uma relação, contrária à compreensão do poder como uma "coisa", a 
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qual separa aqueles que o detém, de outros que não o detém. A tentativa de captar 

idéias oriundas de um processo de interação depende desse entendimento, depende da 

compreensão de que o poder flui e deve ser estudado a "nível micro", utilizando a 

linguagem foucaultiana. Através dessa abordagem, a qual também será objeto de 

análise específica, entendemos que o poder é exercido, mas nunca obtido. Nesse 

sentido, a obra do referido autor constituirá pilar básico para o desenvolvimento desse 

trabalho. Em associação à Foucault, destacarei alguns pontos da obra de Gabriel 

Tarde que auxiliarão no entendimento sobre as relações de poder a nível micro. 

No intuito de aprimorar nossos referenciais analíticos, será também 

fundamental a contribuição da Sociologia do Conhecimento, idealizada por Max 

Scheler na década de 20, desenvolvida por Karl Mannhaeim ainda na mesma década, 

e modificada por Peter Berger e Thomas Luckmann na década de 60. A proposta 

desses dois últimos autores, fundamentada na análise fenomenológica, é a de 

examinar, através do discurso produzido pelo senso comum, os processos de 

objetivação e subjetivação característicos de uma dada sociedade. 

Como explicação introdutória a essa abordagem, entendamos por processo de 

objetivação a construção da realidade objetiva, a qual se dá em dois níveis: a 

institucionalização, ocorrida a partir de tipificações recíprocas por atores em 
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interação; e a legitimação, a qual pennite a integração de significados ligados a 

processos institucionais distintos. Como processo de subjetivação entendamos a 

construção da realidade subjetiva, a qual corresponde à interiorização de realidades 

objetivas elaboradas por manifestações de processos subjetivos de outrem, ou seja, à 

apreensão do mundo como realidade social dotada de sentido. O processo de 

subjetivação efetua-se também em dois níveis: a socialização primária, ocorrida na 

inf'ancia e que introduz o indivíduo como membro da sociedade; e a socialização 

secundária, a qual introduz um indivíduo já socializado em novos contextos sociais. 

Ao privilegiar e explicar a formação do conhecimento pelas interações 

objetivas e subjetivas da vida cotidiana, o trabalho de Berger e Luckmann (1991) 

contribuirá decisivamente para uma análise mais aprofundada sobre as percepções 

dos sujeitos entrevistados. 

Conforme o leitor pode perceber, a proposta desse estudo é ambiciosa, e o 

caminho a percorrer extenso e cheio de bifurcações a serem exploradas. Ao longo do 

percurso, e principalmente através de notas, serão indicadas algumas dessas 

bifurcações. 

Organizando as idéias aqui introduzidas e, de maneira a orientar o leitor no 

percurso que juntos seguiremos, apontarei para as três partes em que o trabalho está 
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dividido. Num pnrnerro capítulo serão destacadas as características da relação 

Estado/sociedade que configuram o modelo de cidadania (ou os modelos, como 

sugere DaMatta) vigente no Brasil. O objetivo desse capítulo é a elaboração de 

hipóteses a serem examinadas na pesquisa de campo. 

O segundo capítulo está dividido em duas partes: a pnrnerra contém as 

argumentações centrais do estudo, quais sejam, a importância das relações de poder a 

nível micro e a relevância das situações de atendimento dentro desse viés; a segunda 

parte apresenta conceitos da sociologia do conhecimento, abordagem que, ao 

enfatizar a formação do conhecimento ao nível das micro relações cotidianas, 

complementa as idéias expostas na primeira parte e presta auxílio fimdamental ao 

tratamento dos dados colhidos no campo. 

No terceiro capítulo, através da análise dos dados, serão verificadas as 

hipóteses e reforçadas as argumentações centrais, de modo que se revele o quadro 

atual do atendimento ao usuário do serviço publico carioca e, na conclusão, sejam 

elaboradas algumas reflexões finais sobre a relação Estado/sociedade no Brasil, além 

de indicados novos parâmetros para os estudos sobre o atendimento ao público. 

Pois é, então, com grande entusiasmo e alegria que convido o leitor para 

avançar em busca de um conceito ampliado de atendimento ao público. 
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CAPÍTULO 1 - A CIDADANIA E A RELAÇÃO ESTADO E 

SOCIEDADE NO BRASIL 

1.1 - INTRODUÇÃO 

A proposta desse primeiro capítulo é examinar a evolução da relação Estado e 

sociedade no Brasil com o objetivo de buscar referências para a análise dos dados 

colhidos na pesquisa de campo. 

Dado esse objetivo, é preciso ressaltar, a princípio, que o exame o qual me 

proponho a fazer não será exaustivo, preocupando-se essencialmente com alguns 

aspectos sociológicos e antropológicos considerados mais relevantes. Reconheço que, 

caso o meu objetivo principal fosse a análise da evolução da relação entre o Estado e a 

sociedade no Brasil, a descrição dos acontecimentos deveria ser mais detalhada, assim 

como deveria haver um maior encadeamento entre os fatos destacados. É importante 

essa ressalva para que o leitor tenha sempre em mente que a minha preocupação 

central é com a questão do atendimento e, portanto, que leve em consideração que uma 

análise mais rigorosa sobre a relação Estado e sociedade foge ao escopo desse 

trabalho. 
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Esse capítulo é composto por quatro seções. Na pnrnerra, utilizando uma 

abordagem histórica, serão destacados alguns pontos que caracterizam a atual relação 

entre o Estado e a sociedade. Na segunda seção será analisado até que ponto as 

características destacadas na primeira seção dificultam a consolidação de práticas 

próprias à regimes democráticos. A terceira seção pretende explicar e caracterizar o 

modelo de cidadania em vigor no Brasil a partir das características sociológicas e 

antropológicas levantadas também na primeira seção. E, finalmente, na quarta seção, 

tentarei mostrar como o exercício da cidadania pode restaurar a dimensão republicana 

capaz de viabilizar um regime realmente democrático. 
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1.2 - CARACTERÍSTICAS DA RELAÇÃO ESTADO/SOCIEDADE NO 

BRASIL 

Essa seção se propõe a destacar aspectos sociológicos e antropológicos que 

caracterizam a relação Estado e Sociedade no Brasil. De maneira a facilitar a 

compreensão do leitor, tais aspectos serão inicialmente abordados de forma separada. 

Ao final da seção será verificada a relação entre eles. 

Em relação à análise sociológica, esta será efetuada através de uma resumida 

retrospectiva histórica, e da utilização da tipologia weberiana sobre os tipos de 

dominação, além do diálogo com alguns outros autores. No que se refere aos aspectos 

antropológicos, seguirei os passos de Da Matta, procurando encadear os pontos 

principais de sua obra com a análise sociológica inicial. 

Antes de apontar as características das relações entre Estado e sociedade 

utilizando a tipologia weberiana, faz-se necessário esclarecimentos sobre alguns 

conceitos do autor alemão. 
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Entendendo o poder como a possibilidade de impor a vontade própria ao 

comportamento alheio, Weber oferece duas fontes antagônicas para o seu exercício. 

Segundo o autor, o poder deriva de uma reunião de interesses em um mercado livre ou 

da autoridade fundamentada na obediência à um código de direito. 

o termo "dominação" abarca somente as situações de poder derivadas de uma 

autoridade formal. Apesar de vincular a dominação ao poder autoritário de mando, 

W eber entendia que esta comporta sempre uma relação de reciprocidade entre 

dominadores e dominados, traduzida, por um lado, pela vontade de influir na conduta 

por parte dos dominadores e, por outro, pela aceitação subjetiva com que os 

dominados acatam ao mandato. 

o mesmo autor sugere, então, que todas as sociedades estão submetidas à 

combinações ou adaptações de três tipos puros de dominação: a carismática, a 

tradicional e a racional-legal. A análise sobre cada tipo de dominação compreende os 

seguintes aspectos: 

- a legitimidade que sustenta o sistema de dominação~ 

- o tipo de organização que permite o seu funcionamento~ 
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- e os conflitos que caracterizam a luta pelo poder em diversas escalas. 

Examinemos, então, a partir da dialética que envolve os três aspectos acima 

citados, como os tipos ideais weberianos se mesclam no contexto brasileiro, lembrando 

que o terceiro aspecto de análise é eminentemente histórico, e condiciona as 

transformações nos outros dois. 

o pnrnerro aspecto a ser analisado diz respeito à base de legitimidade da 

dominação no Brasil. Nesse sentido, mostrarei como os valores norteadores da 

ideologia em que se baseia essa legitimidade foram reproduzidos pelas classes 

dominantes desde o período colonial até os dias de hoje. O que nos importa, então, é 

verificar quais são os valores que caracterizavam as relações de poder na fazenda, 

unidade de produção no período colonial, e que até hoje subsistem em nossa 

sociedade. 

Desde o início, no Brasil, a vida dos colonizadores se organizou em tomo do 

latifúndio agrário, quase totalmente independente, e cuja base era formada pela unidade 

familiar. A arbitrariedade de um chefe sobre as decisões da comunidade doméstica, 

que Weber designou como característica do tipo de dominação tradicional, era o 

elemento que fundamentava as relações de poder dentro da unidade familiar. Na 
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família patriarcal l
, diferentemente das obrigações contratuais verificadas numa 

empresa legalmente constituída, ou da fé na missão pessoal de um profeta carismático, 

o que vigora, acima de tudo, é o respeito às ordens do seu chefe. 

o fato de os membros da família obedecerem cegamente às ordens do chefe, e 

este se ocupar da coordenação da unidade produtiva, se deve a uma tradição 

imemorial, transferida de geração a geração. Primitivamente, acreditava-se que poderes 

mágicos transtornariam a existência daqueles que ousassem contra essa tradição. Essa 

crença deu origem, posteriormente, à idéias religiosas neste sentido. 

É importante ressaltar que o tipo de dominação tradicional não obedece 

necessariamente a nenhuma racionalidade. Ao contrário, o chefe tem poder de orientar 

o rumo das atividades familiares sem nenhuma restrição. Assim, sua dominação pode 

ser dividida em duas esferas: uma demarcada pela tradição, e outra por sua vontade 

arbitrária. Portanto, a tradição e a arbitrariedade são valores que condicionaram as 

relações de poder no Brasil-colônia. 

Os problemas da comunidade doméstica patriarcal se multiplicam à medida em 

que se estende a área territorial de dominação. Tal expansão gera a necessidade de um 

I A dominação tradicional tem duas derivações iniciais: pode ser exercida pelo pratriarcalismo, no qual existem regras 
específicas de sucessão em relação à chefia do grupo. ou pelo gerontocracismo, derivação na qual a regra de sucessão é a 
idade. No Brasil- colônia vigorou o tipo de dominação tradicional-patriarcal. 
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quadro administrativo, o que vai caracterizar uma adaptação ao modelo original de 

dominação tradicional, à qual Weber denominou "patrimonialismo". Esta adaptação 

mantém a mesma combinação de tradicionalismo e arbitrariedade, porém, em escala 

administrativa ampliada. 

A distribuição de funções pelo chefe patriarcal a membros externos à unidade 

familiar, e portanto, desvinculados da consciência sobre a necessidade de manutenção 

dessa última, tende a interferir negativamente na eficiência e eficácia administrativas 

dos modelos patrimoniais. Seguindo essa tendência, alguns deveres públicos cumpridos 

por membros maIS influentes transformam-se em privilégios estamentais, 

caracterizando uma nova derivação do modelo tradicional, o qual é, então, denominado 

como "patrimonial-estamental". Portanto, o caráter estamental acrescentado refere-se 

essencialmente à apropriação do poder de mando e de privilégios econômicos pelo 

quadro administrativo em um modelo de dominação tradicional. 

A indistinção entre o público e o privado aparece, portanto, como a principal 

característica do estilo de dominação patrimonial, distorcendo a dimensão republicana 

que viabiliza a democracia. A cuidadosa separação entre a "coisa pública", significado 

etimológico de res pública, e a coisa privada, é o fundamento básico da dimensão 

republicana. 
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Perceber os fatos através dessa concepção de república significa ter consciência 

de que o governante é um servidor do cidadão, e não o privilegiado que goza do poder 

de usar pessoalmente os bens públicos. Na sua função de servidor, além da probidade, 

a ser demonstrada pelo reconhecimento da distinção entre o público e o privado, deve 

exercer suas tarefas eficientemente, pois é pago por todos os cidadãos, através da 

tributação oficial, para fazê-lo. Todavia, separemos a questão da distorção sobre a 

essência republicana no Brasil para uma análise mais aprofundada na última seção 

desse capítulo. 

Examinemos, então, alguns outros aspectos relacionados à legitimidade da 

dominação os quais, ligados estreitamente aos já mencionados, embasarão a hipótese 

de que o modelo de dominação atualmente em vigor no Brasil tem um caráter 

burocrático-patrimonial-estamental. 

"A empresa econômica particular- a empresa lucrativa - encontraria sérios 

obstáculos para desenvolver-se, em virtude dessa situação político-econômica. A 

legalidade racional, campo em que ela se expandiria, não existia, nem se poderia 

consolidar. " 

o trecho acima poderia ser um relato sobre a situação econômica brasileira na 

época da Grande Depressão, 1930. No entanto, trata-se de uma explicação de 
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Raymlllldo Faoro, em seu texto "Os Donos do Poder" (1977), sobre a origem do 

Estado português, século XIV. Isso mostra como a essência do Estado português foi 

transposta e mantida nos países colonizados. 

O pequeno apreço pelo trabalho manual e a ambição por forttma sem grande 

custo, aliadas a um determinismo-conformista, são características do colonizador 

português muito difundidas pela literatura. Segtmdo grande parte desta, os 

colonizadores teriam sido aventureiros predadores preocupados em se enriquecer e 

voltar o quanto antes à civilização européia. Longe de um controle rigoroso da 

administração e dispondo de mão-de-obra escrava para o trabalho, tal objetivo poderia 

ser mais facilmente conquistado. A Guerra dos Emboabas, motivada pelas diferenças 

sociais e técnicas entre os recém-chegados e paulistas, parece bastante ilustrativa 

dessas proposições. 

Mesmo assim, sendo verídica ou não a "bandidagem" dos portugueses, o fato é 

que existiu uma grande diferença entre as colonizações inglesa e portuguesa, e isto 

relaciona-se à diversa constituição de seus Estados Nacionais. Enquanto Portugal 

consolidava um Estado burocrático governado por um estamento centralizador, a 

Inglaterra desviava-se desse modelo, repudiando a centralização burocrática e 

operando a transição do feudalismo para o capitalismo industrial. 
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Nesse sentido, Schwartzman (1982) relaciona as diversas estruturas anteriores 

ao capitalismo comercial e industrial entre Portugal e Inglaterra, a saber, 

respectivamente, o patrimonialismo e o feudalismo, às diferenças entre os 

desenvolvimentos desses dois países. Segundo o autor, países com o passado feudal ( 

à exceção do Japão) tiveram mais capacidade de adotar efetivamente administrações 

racionais e eficientes, contrariando a suposição de muitos de que o feudalismo seria um 

indicador de subdesenvolvimento. Schwartzman aponta como diferença fundamental 

entre o patrimonialismo e o feudalismo a maior concentração de poder discricionário 

combinado com maior instabilidade no primeiro sistema. A presença de relações 

estereotipadas e fixas entre senhores e vassalos, característica do feudalismo, seria, 

então, o embrião do elemento contratual fortemente presente nas sociedades modernas 

desenvolvidas. 

Apesar de a centralização crescente do poder nos sistemas patrimoniais entrar 

em conflito com o aumento da participação política nas sociedades de massa, nas 

quais, ao longo dos últimos anos, foram introduzidos elementos da dominação racional

burocrática, o diferencial estaria na presença ou não do elemento legal neste novo tipo 

de dominação. Portanto, de acordo com as palavras de Schwartzman (1982:46): 
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"A linha de continuidade que Weber estabelece entre dominação patrimonial 

tradicional e dominação burocrática ( que o leva a falar, muitas vezes, em 

"patrimonialismo-burocrático") deve ser vista em contraste com a continuidade que 

parece existir entre feudalismo e dominação racional-legal, que surge historicamente 

associada à emergência do capitalismo. O que as duas primeiras têm em comum é que 

em ambas a liderança do poder central é absoluta e incontestável, ainda que 

organizado, sustentado, e legitimado por sistemas completamente diferentes de normas 

e valores. Os dois últimos são similares de forma oposta: são ambos exemplos de 

relações contratuais estabelecidas entre unidades relativamente autônomas". 

Visto de outra perspectiva, o que patrimonialismo e feudalismo têm em comum, 

por um lado, e neopatrimonialismo e dominação racional-legal por outro, é o aspecto 

"tradicional" dos primeiros e "moderno" dos segundos. " 

O segundo aspecto de análise sobre os tipos de dominação refere-se à forma 

pela qual se organiza institucionalmente essa dominação. 

Apesar da reprodução do estilo patrimonial de fazer política, a forma como a 

burocracia se organiza foi bastante aprimorada como fundamento para a formação do 

Estado Moderno. No Brasil, a Revolução de 30 marcou a principal tentativa de 
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satisfazer a exigência de racionalização da burocracia. As principais características das 

refonnas operadas no primeiro período do Governo Vargas foram a ênfase sobre a 

reorientação das atividades-meio, o que se deu por imitação aos modelos 

taylorista/fayolianos e weberianos amplamente em voga na Europa e nos EUA, e a 

orientação autocrática e impositiva. 

A tentativa de dotar a administração pública de maior eficiência de acordo com o 

modelo ideal preconizado por Weber foi válida, tendo muito a ensinar aos 

administradores públicos atuais. Tanto no que se refere às interessantes medidas no 

sentido de racionalizar a administração pública, como em relação aos dois fatores que 

inviabilizaram a continuidade das medidas implementadas. 

o primeiro desses fatores diz respeito ao conteúdo centralizador e autoritário 

pelo qual se deu a implantação e a gestão das refonnas. Tal estilo de administração 

assume as características de um sistema fechado, cuja reprodução é prejudicada pela 

ausência de diálogo com os usuários dos serviços públicos, no sentido da 

impossibilidade de estes desenvolverem mecanismos de controle das atividades 

burocráticas. 
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o segundo fator se refere ao caráter imitativo e de mera transposição de modelos 

administrativos idealizados para sociedades com características culturais e sociológicas 

completamente diferentes da nossa. Não houve nenhum esforço para a introdução de 

valores compatíveis com a nova filosofia desenvolvida. A própria concepção de 

sistema fechado adotada por um regime autoritário se relaciona à ausência de ações 

nesse sentido. O resultado foi que o modelo proposto, baseado na racionalidade e na 

técnica, e objetivando a eficiência, chocou-se frontalmente com uma cultura baseada 

num sistema de privilégios e no paternalismo governamental. 

Atualmente verificamos que a organização burocrática da dominação, serve 

apenas para mascarar o sistema de privilégios que movimenta a administração pública 

brasileira, ao invés de fornecer-lhe a racionalidade desejada pela população. 

Oslak (1982) analisa de que modo as vinculações intraburocráticas são 

influenciadas pelos regimes patrimonialistas. O autor abandona os exemplos históricos 

do patrimonialismo, cujas características principais seriam o tradicionalismo, a 

sucessão hereditária e a autoridade carismática do dominante, para examinar o caráter 

personalista que transforma países no governo privado dos que possuem o poder. 
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Nos sistemas modernos, a estrutura de poder baseada no patrimonialismo 

adquire uma forma radial, dominada por um só homem, que geralmente encarna a 

figura do presidente. Acompanhado por um grupo de confiança pessoal, o dominante 

ocupa um quase-monopólio sobre as nomeações, transferências e remoções de 

funcionários em qualquer nível. 

Através desta estrutura, o jogo político funciona baseado em relações pessoais e 

obrigações recíprocas, que acomodam eficazmente as reivindicações populares através 

da repressão ou de concessões pontuais em momentos de agudização da crise. A 

capacidade de resposta da sociedade às políticas públicas se reduz, induzindo a adoção 

da coerção para suprir a pouca informação. 

A intervenção do dominante no sistema de autoridade formal com o objetivo de 

resolver problemas da gestão governamental gera incertezas nas relações 

intraburocráticas, e reflete o atraso técnico no funcionamento dessas burocracias. A 

manipulação discricionária do sistema de autoridade substitui métodos racionais de 

administração, tais como a existência da carreira administrativa. Segundo Oslak 

(1982: 51), isso não é resultado do desconhecimento das técnicas administrativas, mas é 

uma estratégia: 
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"Não é dificil compreender que o bom funcionamento de um sistema de serviço 

civil e carreira administrativa implica uma minuciosa especificação das condições e 

procedimentos mediante os quais o funcionário público será recrutado, selecionado, 

treinado e aposentado. Entretanto, a certeza que tal sistema cria e a capacidade de 

pressão coletiva que sua observância pode originar são contraditórias com a vigência 

de um sistema baseado no apadrinhamento, no nepotismo, no estabelecimentos de 

lealdades pessoais ou na concessão graciosa ad hominem. " 

A duplicação funcional oferece auxílio a este estilo de governo, já que assegura 

o cumprimento da agenda política conforme a vontade do dominante, diluindo o risco 

recorrente da presença de atores da oposição em cargos governamentais. 

Apesar da insegurança sobre a disponibilidade de recursos, o orçamento tende a 

ser centralmente controlado, de forma que o governante possa canalizar dotações 

conforme as necessidades momentâneas. 

Retomando a análise histórica, em contraste com o período de 15 anos de 

Vargas no governo, quando a participação política foi limitada, no período que vai de 

1945 a 1962, no qual manifesta-se a denominada "República Populista", o exercício 

político sobe um degrau através da ampliação do voto. 
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Esse período deu impulso à redução do peso das estruturas agrárias a partir dos 

ideais desenvolvimentistas que propunham a urbanização e a industrialização. A 

ampliação da participação política e a coexistência, agora melhor definida, de duas 

vertentes de cultura política - a agrárialpratriarcal e a desenvolvimentista - exigiram do 

sistema uma política que conciliasse diversos interesses num pacto de dominação que 

fosse viável. 

Nesse sentido, as demandas sociais oriundas do processo de urbanização foram 

acomodadas pelo estilo populista de governo, que não interpelava os indivíduos como 

cidadãos, mas como "povo", conjunto que continha uma parcela merecedora de 

atenção especial. Este tipo de relação impede que os indivíduos percebam para si uma 

pauta de direitos e deveres frente ao Estado, acentuando práticas assistencialistas e 

clientelistas, características do tipo de dominação patrimonial. 

A queda da República Populista provocada pelo esgotamento do seu modelo 

político-econômico trouxe, após um período de paralisia das decisões acompanhado 

da breve e renovadora experiência parlamentarista, uma outra configuração ao sistema 

político brasileiro. 

O estabelecimento do regune autoritário em 1964 rompe, portanto, com o 

modelo político populista. Vigora durante vinte anos, desmobilizando completamente a 
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já pouco mobilizada classe trabalhadora. É uma fase caracterizada pela violação dos 

direitos humanos e pela concentração dos recursos e do poder. 

Assim, conforme descreve Campos (1990:37): 

"Na história da democracia brasileira, tem havido períodos alternados de 

autoritarismo e de populismo. Cada um, por sua vez, explica a distância entre governo 

e sociedade civil, já que ambos dispensam as instituições. Enquanto o governo 

ditatorial, apoiado pela tecnocracia, toma a si a tarefa de definir bem-estar social, o 

governo populista tenta estabelecer uma relação direta entre a liderança personalista e 

os segmentos populares não-organizados. Ambos mantém a participação popular em 

níveis mínimos." 

Conforme salienta Lafer (1978), o regime autoritário vai buscar sua legitimidade 

na qualidade do exercício do poder e, mais especificamente, na categoria geral da 

eficiência. No entanto, a eficiência não é epistemologicamente uma categoria unívoca 

e homogênea, não é uma racionalidade indiscutível. Queremos afirmar com isso que o 

considerável incremento quantitativo na economia registrado no período foi alocado de 

forma qualitativamente questionável do ponto de vista dos valores e preferências da 

comunidade. A afirmação da racionalidade em si, aferida unicamente por indicadores 
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econômicos, não esgota a dinâmica extremamente complexa das relações sociais e não 

explicita custos políticos, sociais e culturais oriundos dessa lógica. 

Em relação a estes custos, e mais especificamente no que se refere à questão da 

cidadania nos moldes definidos por Marshall (1967, ponto de partida para as análises 

da seção 1.3), acrescentaria uma terceira característica ao Estado autoritário

burocrático a partir das duas referenciadas por O'Donnell (1982). Segundo esse autor, 

a supressão da cidadania incluiria a liquidação das instituições democráticas (ou seja, 

do elemento político da cidadania) e a proibição aos apelos à igualdade social 

(referente ao elemento social), aos quais eu acrescentaria a perda da garantia sobre as 

liberdades individuais (elemento civil). Esse último ponto, apesar de referenciado pelo 

autor em outra parte do texto como mediação fundamental, não é enfatizado como 

característica dos sistemas "AB"( autoritário-burocráticos). 

Enfatizando a questão social, o sistema "AB" aumenta a exclusão dos setores 

populares à medida em que promove um padrão de acumulação orientado para as 

grandes unidades oligopolistas, utilizando-se da coerção para barrar qualquer tentativa 

de invocação de justiça social. 

Hoje, vinte anos após o início da abertura democrática no Brasil, percebe-se que 

esse regime ainda não alcançou sua plenitude, padecendo de grandes deformações. 
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Essas defonnações começam a gerar uma crise de efetividade que começa a abalar a 

legitimidade da democracia, a ponto de, em pesquisa publicada pela Folha de São 

Paulo (1993), 23% da população declarar que acredita que o país ficaria melhor com a 

volta dos militares ao poder. Mas que fatores têm impedido a consolidação do regime 

democrático no nosso país? Será este inviável num país de cultura autoritária como o 

Brasil? É o que vamos examinar agora. 

O'Donnell (1988) divide a transição para o regime democrático em duas etapas. 

A primeira, já consolidada, corresponde à efetivação da universalidade dos direitos 

políticos da população. Esta etapa durou dez anos, encerrando-se com o 

estabelecimento da Nova República e a definição de eleições diretas para Presidente 

em 1990. 

A segunda etapa se refere à efetivação de modos de vida democráticos, ou seja, 

o estabelecimento da democracia ao nível econômico e social. Em plena vigência, essa 

fase da transição será mais árdua e duradoura, pois exige não apenas alterações nas 

regras políticas, mas fundamentalmente uma mudança de comportamento por parte da 

sociedade civil e, em conseqüência, da classe política. 

O'Donnell (1988) destaca os seguintes pontos como principais entraves à 

consolidação desta segunda etapa da transição: a subsistência de atores remanescentes 
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do regime autoritário no controle de importantes postos governamentais; a neutralidade 

ou indiferença de grande parte da população pelo regime em vigor; a vigência, em 

numerosos planos, de padrões autoritários de dominação; as grandes desigualdades 

econômicas e sociais oriundas do período autoritário; e a ausência de um tecido 

institucional que represente os interesses dos diversos grupos sociais. 

o mesmo autor diferencia de forma interessante as transições ocorridas por 

colapso daquelas chamadas por ele de "transadas" entre os países da América Latina. 

Brasil e Equador seriam os representantes deste segundo grupo. 

Ressalta ainda que, aliado ao fato de a situação econômica brasileira ser 

satisfatória no início da transição, como esta foi feita mediante acordos e pactos, os 

governantes autoritários conseguiram, além de impor grande parte de sua agenda, 

perpetuar o seu modo de atuação na arena política. Já nos outros países latino

americanos, houve uma maior renovação do quadro político ( inclusive com supressão 

do Legislativo), já que os atores autoritários ficaram marcados devido às péssimas 

condições econômicas em que deixaram os seus países. 

Como vimos, as deformações de uma classe política marcada ora pelo 

autoritarismo (1937-45;1964-84), ora pelo populismo (1946-61), estão diretamente 

associadas à reprodução de um sistema de dominação social marcado pela ausência de 
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um setor popular organizado institucionalmente em torno de seus direitos. Esse sistema 

de dominação, baseado em relações pessoais, é marcado pela herança escravista e pela 

heterogeneidade das classes populares. O resultado disso é a completa desorganização 

dos setores populares e a presença de uma burguesia que, por não precisar negociar 

com a mão-de-obra explorada, foi aprimorando e disfarçando formas autoritárias de 

encaminhamento. O'Donnel (1988) afirma não haver outro caso na história de uma 

burguesia economicamente tão bem sucedida, e que tenha sido tão pouco desafiada 

social e politicamente. 

Diante de tantos problemas, paira o temor de uma regressão autoritária. "As 

pessoas não têm coragem de formular a questão assumidamente, mas o fato é que volta 

a existir um namoro meio difuso com o autoritarismo", relata à F olha de São Paulo 

(1993) o professor de Ciência Política Luciano Martins, da Universidade Estadual de 

Campinas. 

No entanto, se este "namoro" é verídico, não passa de devaneios sobre um 

romance já encerrado e fora de contexto para o atual momento da política brasileira. 

Considerá-lo trata-se de uma confusão entre problemas de regime e forma de governo. 

Na realidade, o que está em crise é o atual modelo de república vigente (que será 

analisado mais adiante), e não o regime democrático, que ainda engatinha, procurando 
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fortalecer suas bases para levar o país a um lugar melhor. Mas o que, então, seria 

necessário para a consolidação da democracia? 

Segundo o cientista político José Alvaro Moisés, em matéria publicada pela 

Folha de São Paulo(1993), a democracia exige três requisitos para consolidar-se: um 

aparato institucional condizente com o ideal de representatividade de uma verdadeira 

democracia; uma competência específica das lideranças políticas para enfrentarem os 

grandes problemas da sociedade; e a resolução do problema da preeminência dos 

militares na resolução das questões de ordem interna. 

Dos três pontos destacados, acredito ser o primeiro o maIS importante, ou 

melhor, o fundamental. A existência de grupos de interesses organizados que disputem 

e reivindiquem seus direitos, controlando a atuação dos governantes em todo o 

processo de gestão de políticas públicas é o requisito primordial para a solidificação 

de uma democracia. 

Quanto à questão da competência específica das lideranças políticas e da 

renovação desses quadros, o próprio jogo eleitoral se encarregará de fazê-lo. O 

exercício eleitoral vai indicando à população, por menos instruída e mais cooptada que 

esta possa ser, quem está ou não realmente comprometido com a resolução dos 

problemas nacionais. O importante é que os eleitores tenham capacidade de fiscalizar a 
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atuação dos eleitos, cobrando-lhes probidade e racionalidade na administração da coisa 

pública. 

Portanto, e concluindo a análise sobre os moldes institucionais que sustentam a 

dominação, a qual classifiquei de burocrático-patrimonial-estamental, verificamos que, 

tanto nos períodos de autoritarismo como nos anos caracterizados pelo populismo, foi 

mínima a participação dos cidadãos em instituições nas quais prevaleceram essas duas 

lógicas de atuação política, principalmente no que se refere as suas demandas sociais. 

Ora reprimindo fisicamente, nos períodos autoritários, ora paternalmente, na etapa 

populista, o modelo de dominação vigente, no qual as regras estão formalizadas mas 

imperam os privilégios, sempre encontrou a passividade e a harmonia necessárias para 

a sua reprodução a partir de instituições assim caracterizadas. 

Na tentativa de explicar a passividade e a harmonia referidas acnna como 

características de nossa sociedade, observarei, fimdamentalmente através da obra de 

Da Matta, aspectos antropológicos que permitiram a continuidade do modelo de 

dominação burocrático-patrimonial-estamental. 

Ao explicar o rito do "Você sabe com quem está falando?", Da Matta (1979) 

destaca a dialética entre indivíduo e pessoa como fimdamental para a explicação de 
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fenômenos estruturais que diferenciam as sociedades ocidentais das tradicionais. 

Segundo o autor, nas sociedades ocidentais a noção de individualidade prevalece 

sobre a pessoalização característica das sociedades tradicionais. 

A noção de indivíduo como realidade concreta, independente de ideologias, é o 

ponto de partida para a análise da relação indivíduo/pessoa. A idéia de pessoa surge a 

partir da elaboração do pólo social do indivíduo, ou seja, de sua ideologização. A 

necessidade de vinculação à totalidade social da qual faz parte é, portanto, o que 

corresponde à pessoalização do indivíduo. 

Podemos perceber, então, que a noção de indivíduo pode receber duas 

elaborações distintas. Numa prevalece o "eu individual", que é tomado como centro e 

foco do universo social, no qual a parte é mais importante que o todo. A outra 

elaboração corresponde à própria elaboração de seu pólo social. Nesta, o indivíduo é 

complementar aos outros, sua consciência é social, indicando a prevalência da noção 

de pessoa sobre a noção de indivíduo. 

Estas duas elaborações do indivíduo estão presentes em todas as sociedades 

humanas. O que nos cabe é estudar a dialética entre as duas em cada sociedade. Da 

Matta (1979) verificou que a noção de indivíduo foi melhor desenvolvida em algumas 

sociedades, enquanto que em outras a noção de pessoa é dominante. 
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Para explicar tal categorização, Da Matta (1979) recorre à relação corpo/alma 

desenvolvida por Durkheim. Afinna que esta relação desenvolvida pelo autor alemão 

guarda grande correspondência à de indivíduo/pessoa (Da Matta: 1979: 175): 

"Em termos da equação de Durkheim, então, diríamos que o corpo está mais 

próximo da noção de indivíduo enquanto categoria que define um espaço para as 

escolhas, e as emoções em oposição fundamental com o todo. Já a alma ficaria ao lado 

da idéia de pessoa, como a vertente que realiza a união complementar e não 

contraditória da parte com a totalidade." 

Mas o que explicaria o fato de se manter ou não a oposição entre indivíduo e 

pessoa em uma sociedade, ou seja, a categorização que ele afirma existir? Da Matta 

responde atribuindo como fundamental a existência ou não de mediadores entre o 

universo social e o indivíduo. Neste sentido, a "reforma protestante" aparece com 

destaque ao destruir tais mediações. De acordo com as palavras do autor (Da 

Matta: 1979: 178): 

"No mundo protestante, desenvolveu-se a ética do trabalho e do corpo, 

propondo-se uma união igualitária entre corpo e alma. Já nos sistemas católicos, como 

o brasileiro, a alma continua superior ao corpo, e a pessoa é mais importante do que o 

indivíduo. Sendo assnn, continuamos a manter uma forte segmentação social 
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tradicional, com todas as dificuldades para a criação das associações voluntárias que 

são a base da "sociedade civil", fundamento do Estado burguês, liberal e igualitário, 

dominado por indivíduos." 

Daí conclui-se a importância dos sistemas religiosos na formação de traços 

culturais que aparecem como decisivos na formação das estruturas políticas, sociais e 

econômicas das sociedades modernas. 

Da Matta peca ao não enfatizar uma correspondência entre a relação 

indivíduo/pessoa e a formação de um sistema baseado no tipo de dominação 

patrimonial no Brasil. O fato de se considerar a pessoa mais importante que o indivíduo 

é a essência dos modelos patrimonialistas. Conforme já vimos, a indistinção entre o 

público e o privado, característica principal deste tipo de modelo, parte da suposição 

de que podem existir os privilegiados do sistema, sendo causa e efeito, ao mesmo 

tempo, da pessoalização do indivíduo. 

Observando algumas particularidades de nosso país, entendemos facilmente 

porque Da Matta caracteriza-nos como altamente pessoalizadores, o que vem 

permitindo a perpetuação do modelo de dominação patrimonial. O rito do "Você sabe 

com quem está falando?", a grande segmentação social e a discriminação racial 
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"disfarçada" são ilustrativos de uma sociedade altamente hierarquizada e capitaneada 

por relações pessoais. 

Mas é importante ressaltar que, apesar da noção de pessoa ser prevalecente em 

nossa sociedade, esta mistura-se à vertente individualizante presente em nosso aparato 

legal. Entretanto, tal aparato serve apenas para organizar a massa de indivíduos 

despidos das "máscaras da pessoalização". Os medalhões, as "pessoas", estão acima da 

lei. Nas palavras de Da Matta (1979:184): 

"No sistema social brasileiro, então, a lei universalizante e igualitária é utilizada 

freqüentemente como um elemento fundamental de sujeição e diferenciação social. Em 

outras palavras, as leis só se aplicam aos indivíduos e nunca às pessoas~ ou, melhor 

ainda, receber a letra fria e dura da lei é tomar-se imediatamente um indivíduo." 

No livro "A casa e a rua", de 1991, Da Matta aprofunda os estudos que 

focalizam a dinâmica entre os espaços privado (a casa) e público (a rua), já iniciados 

em sua mais famosa publicação , "Carnavais, malandros e heróis" (1979), 

abandonando definitivamente a abordagem dicotômica sugerida nesse primeiro texto. 

Ao introduzir o conceito de "sociedade relacional", Da Matta (1991) enfatiza a 

idéia de que as categorias indivíduo e pessoa são duas faces de uma mesma moeda, 

mostrando que a universalidade da lei e a pessoalização do "Você sabe com quem está 
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falando?" são complementares no Brasil, e não uma oposição como ocorre nos EUA e 

na Europa. Examinemos, mais detalhadamente, as reflexões desse autor nesse 

belíssimo estudo antropológico sobre a sociedade brasileira. 

Já na Introdução desse livro, é afirmado que foram poucos os autores brasileiros 

que conseguiram escapar de uma abordagem dualística sobre a realidade brasileira. Ao 

encapsularem-se dentro de suas próprias categorizações, tais autores não conseguiram 

dar conta das totalidades a que se propunham a estudar. Partindo dessa constatação, o 

autor prega a necessidade de descobrir aquilo que está "entre" as coisas, sugerindo que 

o reconhecimento da relação como um valor possibilita uma melhor visualização da 

natureza da própria oposição. 

No capítulo inicial da Matta mostra como os espaços público e privado, apesar 

de sua complementaridade, são rigidamente demarcados no Brasil, o que representa 

distintas esferas de significação social e sentido que moralizam o comportamento por 

meio de perspectivas próprias a cada um desses espaços. Mais do que circunstancial, a 

territorialização entre o público e o privado configura atitudes, gestos, assuntos e 

papéis sociais para os espaços da casa e da rua. Ao contrário do que ocorre em países 

onde vigoram éticas absolutas e hegemônicas, as quais inviabilizam um comportamento 
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contingencial, no Brasil o que se espera não é uma conduta única nos três espaços2 , 

mas um comportamento diferenciado de acordo com o ponto de vista de cada uma 

dessas esferas de significação. 

A parte do livro que mais VaI nos interessar é a que discute a questão da 

cidadania no Brasil. Como destinei uma seção exclusivamente para o estudo dessa 

questão (1.3), retomá-la-ei mais adiante. 

Concluindo essas análises, do ponto de vista antropológico, a marcante 

pessoalização do indivíduo presente em sociedades como a nossa, explica o seu alto 

grau de hierarquização, autoritarismo, centralização do poder e clientelismo. Do ponto 

de vista sociológico, o modelo de dominação patrimonial, transposto pelos 

colonizadores portugueses e perpetuado pelos "donos do poder" até os dias de hoje, é a 

base estrutural das relações entre Estado e sociedade. Relacionando estes dois pontos 

de vista, percebe-se que eles guardam correspondência entre si, ou seja, a 

pessoalização do indivíduo é o elemento essencial das relações patrimoniais, a qual 

cria os universos simbólicos que fundamentam essa própria pessoalização. Somando-os 

à reprodução, ao longo de toda nossa história, das condições de dependência do Brasil 

2 o início do caminho percorrido por Da Matta para revelar a multiplicidade e a complementaridade entre as imagens da 
sociedade brasileira, conforme já ressaltei, foi o texto "Carnavais, malandros e heróis" (1979). no qual é analisado o 
universo ritual formado pelo triângulo de festividades carnavalescas, cívicas e religiosas. No último capítulo do livro "A 
casa e a rua". o autor volta a tratar da questão religiosa quando analisa a morte nas sociedades relacionais, sugerindo o 
universo dos mortos como uma terceira esfera. a esfera do "outro mundo", a qual seria fundamental para os processos de 
englobamento de distintas situações sociais e para a conformação de nossa identidade cultural. 
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frente aos mercados internacionais, podemos compreender porque a transição para o 

regime democrático, que será analisada em seguida, tem sido tão tortuosa. 
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1.3 - A CIDADANIA NO BRASIL 

Nessa parte do trabalho pretendo esclarecer como o tipo de relação entre Estado 

e sociedade resultou em múltiplas concepções por parte dos brasileiros acerca da idéia 

de cidadania, e na formação de um "Estado sem cidadãos", utilizando a idéia central da 

tese de doutorado de Teixeira (1992). 

Para tal, trago à tona a tipologia de Marshall (1967) sobre os direitos do 

cidadão. Segundo o autor, ao fazermos uma análise da evolução dos direitos humanos 

na Inglaterra, percebemos três cortes ou períodos, cada qual correspondente ao 

desenvolvimento de um tipo de direito, e de suas respectivas instituições responsáveis 

e legitimadoras. A noção sobre os direitos de cidadania seria, então, constituída de três 

"elementos" ou tipos de direitos: o civil, o político e o social. Examinemos, então, a 

que ideais se associam e como se combinam esses três elementos da cidadania a partir 

da emergência do Estado Liberal. 

Com a decadência e o desaparecimento da civilização greco-romana, o mundo 

ocidental atravessou vários séculos de supressão de uma cidadania baseada em ideais 

de igualdade e liberdade entre os cidadãos. Somente no séc.XVIII, a partir da luta dos 
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revolucionários franceses e ingleses pela abolição do absolutismo monárquico, 

motivados estes pela idéia de "indivíduo" , titular de direitos naturais, funda-se o 

Estado Liberal. 

o elemento civil diz respeito exatamente a esses dois ideais referidos acima, aos 

ideais de liberdade e igualdade, pilares do pensamento e do Estado Liberal. 

o ideal de liberdade compreende movimento dentro do Estado, divulgação de 

informações e idéias, comércio contratado, constituição de propriedade, e religião, 

enfim, ao respeito à vida privada. As instituições encarregadas de zelar pelo elemento 

civil da cidadania seriam, portanto, os tribunais de justiça. 

Conforme ressalta Comparato (1993), podemos verificar que um dos valores 

básicos da cidadania - a liberdade - adquire no Estado Liberal um sentido muito 

diverso daquele vigente no mundo antigo. Enquanto na civilização greco-romana eram 

livres os homens que participavam da administração da coisa pública, decidindo sobre 

a paz e a guerra, votando leis e julgando responsabilidades, no mundo moderno a 

liberdade consiste em não ser molestado pelo Estado em sua vida privada. Enquanto a 

cidadania greco-romana resultava na sublimação da coletividade, a cidadania no 

Estado liberal toma como pilar o respeito ao indivíduo em sua vida privada. 
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No Estado Liberal o ideal de igualdade relaciona-se em parte ao direito à justiça 

civil e, em outra parte, ao elemento social, o qual será analisado a seguir. Isto quer 

dizer que todos os direitos correspondentes ao ideal de liberdade são disputados, em 

igualdade de condições e por medidas processuais baseadas em códigos legais, por 

todos os cidadãos, independentemente de qualquer aspecto valorativo. 

Houve um confronto de idéias nessa época a respeito da universalidade dos 

direitos. Enquanto Locke afirmava que existiam direitos fundamentais ainda que não 

reconhecidos pelo Estado, Rousseau entendia que, no "estado civil", contrariamente ao 

"estado de natureza", todos os direitos são fixados pela lei, como expressão da vontade 

geral. 

De uma forma ou de outra, o fato é que a Declaração dos Direitos de 1789 

comporta duas dimensões, uma universal e a outra Nacional. Todo homem é protegido 

por direitos universais, mas só os nacionais são titulares de direitos políticos. 

o elemento político compreende o terceiro pilar do pensamento liberal, a saber, 

o ideal de representatividade. Refere-se, portanto, à delegação da participação na vida 

política a representantes. Essa participação se dá por intermédio de instituições 

representativas revestidas de autoridade política. 
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A delegação da participação política vaI ongmar, portanto, o que nós 

conhecemos como regime representativo, desconhecido no mundo antigo, quando a 

participação se dava de forma direta. 

o sistema representativo introduz um problema que vaI ter repercussões 

especiais mais tarde nos Estados burocrático-patrimoniais: o representante deve falar e 

agir em nome de quem? Em seu próprio nome (como acontecia no mundo antigo, mas 

que agora, com a modificação da noção de liberdade, significaria uma privatização do 

direito), em nome dos seus eleitores (o que significaria ainda uma relação privada de 

direito), ou em nome da nação. A Revolução Francesa resolveu essa questão optando 

pela terceira opção, enquanto que o Brasil encontra-se amarrado até hoje às duas 

pnmeIras. 

A primeira Constituição francesa (de 1791), imitada fielmente pela primeira 

brasileira (de 1824), determinou a eleição indireta em dois níveis. O sufrágio universal, 

alcançado mais adiante, não alterou a condenação do cidadão do Estado Liberal à 

passividade mas, ao contrário, a expansão dos meios de comunicação de massa 

agravou essa situação ao proporcionar a fragmentação dos espaços públicos em prol da 

garantia dos espaços privados. Todo esse processo corresponde, em última instância, a 

uma grande mudança na relação público/privado. 
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Por outro ângulo, a independência individual marca uma ruptura entre a 

cidadania civil e a cidadania política, a primeira entendida como soberania individual, e 

a segunda como delegação da soberania coletiva. Na verdade, e conforme Benjamin 

Constant gostava de frisar, o mecanismo de representação significa a abdicação dos 

direitos políticos, sendo esse o preço que o cidadão teve que pagar por sua liberdade 

privada. 

o crescimento dos contingentes populacionais excluídos das sociedades de 

massa após o advento da Segunda Revolução Industrial, traz à tona a questão dos 

direitos sociais, dando nova amplitude ao ideal de igualdade, que agora incorpora o 

"elemento social". 

Sendo mais preciso, o que se supunha sobre a igualdade social era que esta seria 

garantida pelo livre exercício das forças de mercado, o qual, por si só, acomodaria os 

diversos interesses individuais através de sua "mão-invisível" (Adam Smith). Ao passo 

em que essas idéias não se confirmam com o avançar do capitalismo, surgem outras 

para revê-las. Preocupado com as condições infra-estruturais nesse período, Keynes 

(1935) propõe um novo modelo econômico baseado na intervenção do Estado na 

economia. 
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o elemento social da cidadania materializa-se através da garantia de padrões 

mínimos para a qualidade de vida e o desenvolvimento do indivíduo. Corresponde ao 

auxílio à saúde, habitação, educação, alimentação, lazer e segurança. 

A partir do esgotamento do modelo de cidadania do Estado Liberal e do 

fortalecimento das idéias keynesianas, a luta pelos direitos sociais por parte dos 

trabalhadores vai originar após a Segunda Guerra Mundial os chamados "Estados de 

Bem-Estar Social" em quase toda a Europa. Esse novo modelo de Estado vai garantir a 

universalização dos direitos sociais, operando transformações importantes em relação 

ao modelo anterior. 

No entanto, a transição para esse novo modelo vai conservar muitos elementos 

do Estado Liberal Clássico. O sistema de representação, apesar de ter se tomado mais 

impessoal devido à multiplicação dos públicos específicos, é conservado. O que vai 

ocorrer de mais significativo pela concepção de cidadania do Estado de Bem-Estar 

Social é o revigoramento da idéia de participação, o que corresponde a uma tentativa 

de redimensionamento da relação público/privado! . 

1 Comparato (1993), sugere que essa participação vai instaurar-se em cinco níveis: 
a) na distribuição dos bens indispensáveis a uma existência socialmente digna; 
b) na proteção dos interesses difusos ou transindividuais; 
c) no controle do poder político; 
d) na adminístração da coisa pública; 
e) na participação de organizações privadas na defesa de interesses transnacionais. 
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A proposição de Marshall é que, na Inglaterra, a totalidade desse conceito de 

cidadania demorou três séculos para ser efetivada. Em cada um desses três séculos 

ocorreu o desenvolvimento de um dos elementos dessa totalidade, num processo no 

qual cada elemento subsequente emergiu a partir de contradições dos elementos 

iniciais. Assim, os direitos civis foram concretizados no século XVIII, os políticos no 

XIX, e os sociais no XX. 

o desenvolvimento dos "elementos" da cidadania no Brasil não são da mesma 

data, e sequer obedecem a mesma ordem. Afinno que, nos moldes ideais explicitados 

acima, apenas o elemento político foi realmente efetivado, apesar da precariedade das 

instituições correspondentes. Revolverei rapidamente, com uma nova roupagem, alguns 

pontos explorados nas duas primeiras seções para fundamentar essa proposição. 

A Revolução de 30 marca, além do início de um processo de reestruturação da 

acumulação capitalista, um ponto-chave nas conquistas da classe trabalhadora por 

direitos sociais e políticos. 

De acordo com Santos (1979), o conceito de "cidadania regulada", implícito na 

prática política do governo revolucionário, é básico para entender a política 

econômico-social pós 30. 
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Por "cidadão regulado" entenda-se aquele que não é legitimado de acordo com 

valores civis e políticos, mas por um sistema de estratificação ocupacional. Segundo 

esta definição só seriam cidadãos aqueles ocupados em profissões reconhecidas e 

definidas por lei. 

Esse modelo de inclusão/exclusão revela a face corporativista do Estado ao 

fornecer reconhecimento social por categorias profissionais. A partir daí, a luta foi mais 

intensa para aquelas categorias que ainda não haviam sido regulamentadas e, também, 

estabeleceram-se as condições institucionais para a ampliação dos conceitos de 

marginalidade e de mercado informal do trabalho. 

o símbolo e evidência jurídica que marca o início dessa nova fase no campo 

político e social é a instituição da carteira de trabalho. Ao mesmo tempo, passou-se a 

exigir também a sindicalização, regulamentada pelo Estado, para o exercício dos 

direitos trabalhistas. Portanto, ao fornecer beneficios diferenciados de acordo com a 

categoria profissional, o sistema previdenciário amarrou a oligarquia política que 

controlava as instituições do Ministério do Trabalho à oligarquia sindical que 

controlava os organismos operários. 

o sistema rapidamente montado na década de 30, segundo Santos (1979), 

condiciona a estrutura do conflito social desde o Estado Novo até o movimento de 64. 
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Apesar de estender a cobertura previdenciária à quase totalidade da população 

urbana e à parte da população rural, e de modernizar o aparelho estatal destinado a 

lidar com as políticas sociais, o período autoritário não rompeu o modelo de cidadania 

regulada como relação de direito e organização social. Muito pelo contrário, usa a 

repressão para adormecer por 20 anos o elemento político da cidadania que exercia 

pressão pela ampliação dos direitos sociais junto ao Estado, reforçando ainda mais a 

concepção de cidadania regulada. 

Segundo Teixeira (1986), o período pós-30 consolidou a hierarquização da 

classe trabalhadora em termos de distintas cidadanias, desde a condição de pré

cidadãos a que ficaram relegadas a população rural e a maioria urbana, até a concessão 

de beneficios diferenciados em função do poder de barganha de cada categoria 

ocupacional vinculada à Previdência. De acordo com a autora (1986:133-134): 

"Neste sentido, podemos afirmar que, desde a sua origem, a Previdência Social 

combinou, de forma contraditória, um modelo de seguro social com a concessão e 

ampliação progressiva de beneficios sociais. Diferentemente do modelo do Estado de 

bem-estar social, onde a universalização da cidadania encontra uma correspondência 

com a base institucional e financeira através da definição do papel do Estado na 

garantia financeira, legal e institucional do exercício desses direitos, o processo 
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brasileiro se dá de fonna inversa. Financiado pelos trabalhadores (através da 

contribuição direta ou indireta via repasse dos empregadores ao preço dos produtos), 

gerido pelo Estado, subordinado a uma lógica de acumulação capitalista, a progressiva 

extensão da cobertura não alcança universalizar a cidadania, mas sim agregar distintas 

cidadanias. " 

No livro "A casa e a rua", no capítulo em que discute a questão da cidadania, Da 

Matta (1991) vai chegar, por outros meios, a conclusões próximas as de Teixeira. O 

autor mostra a multiplicidade de fonnas pelas quais a cidadania é percebida e 

vivenciada aqui no Brasil, partindo da hipótese de que, em sua concepção clássica, 

essa idéia fundamenta-se por um lado na ideologia do individualismo e, por outro, num 

sistema de leis universal. 

ChauÍ, na série "Ética" (1992), apresenta como uma contradição do projeto 

burguês o fato de a cidadania estar ao mesmo tempo apoiada na autonomia do 

indivíduo e na universalidade das leis. Acredito que o que deve ser examinado e 

discutido é se ocorre ou não um consentimento que hegemoniza condutas e viabiliza o 

projeto burguês ou, caso contrário, que outras fonnas são confonnadas para tal. Da 

Matta (1991), ao introduzir o conceito de sociedade relacional, indica com precisão a 

fonna encontrada para o caso brasileiro. 
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Em última instância, o que vai nos importar é a capacidade do brasileiro em 

relacionar as esferas do público e do privado, criando uma posição intermediária entre 

ambas que se traduz numa linguagem de conciliação e negociação. Isso explica a nossa 

tendência para processar transições pacíficas e de forma gradual. Mas como conciliar 

esferas que parecem trazer em sua essência, como sugere Chauí (1992), a oposição 

entre ambas? Da Matta (1991:100-101) responde: 

"A resposta é encontrada na capacidade de relacionar um sistema com o outro, 

preferencialmente fazendo com que as experiências negativas de um lado possam se 

transformar em experiências positivas do outro. Mas o ponto crítico é que esses 

espaços são fontes diferentes de filiação a uma mesma realidade social, permitindo sua 

classificação de modo diferenciado, ainda que complementar." 

o resultado a que chega o autor é que o brasileiro parece ter diversas percepções 

sobre a idéia de cidadania, elaboradas a partir da variedade de formas que a 

conjugação entre o espaço público e o privado pode adquirir de modo a permitir uma 

série de compensações sociais. 

A partir da luta pelos direitos políticos e sociais no Brasil e, de acordo com o 

que já foi visto na seção anterior, apesar da existência de um aparato legal destinado a 

judiciar em favor de todos os indivíduos, ou seja, apesar de as instituições responsáveis 
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em zelar pelo elemento civil da cidadania existirem fonnalmente, o ideal de igualdade 

entre os homens não é respeitado no cotidiano dos tribunais de justiça. O resultado 

disso é uma distorção no elemento civil da cidadania. 

A fonna que adquire o "elemento civil" da cidadania brasileira, ou melhor, o 

nosso modelo cívico, tão bem exposta por Da Matta e causada, como já vimos, pela 

reprodução do modelo de dominação patrimonial, baseado na pessoalização do 

indivíduo e, portanto, em práticas assistencialistas e clientelistas, é fundamental para 

explicar os graves desvios em relação ao ideal de igualdade social. 

A concretização do "elemento civil" é pré-requisito para a concretização dos 

demais elementos da cidadania. Alguns autores parecem concordar com a minha 

consideração, como Santos (1993:99-100): 

"Mudar o modelo econômico, ou o modelo político, tal como é praticado, de 

nada valerá se um novo modelo cívico não se instala ..... Todo nosso esforço deve estar 

empenhado na codificação desse modelo cívico, não mais subordinado ao modelo 

econômico, como até agora se deu, mas de um modelo cívico que oriente a ação 

política e alicerce a solidariedade social e ao qual o modelo econômico e todos os 

demais sejam subordinados." 
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o modelo de dominação patrimonial submete o modelo cívico à privilégios 

econômicos de pequenos grupos, invertendo o mecanismo natural de fonnação e 

transfonnação do Estado. A luta pela cidadania, que nada mais é do que a tentativa de 

modificação do tipo de relação entre Estado e sociedade atualmente estabelecido, antes 

de dizer respeito ao modelo econômico, refere-se à batalha pela construção de um 

modelo cívico. Assim ocorreu na Europa Ocidental e, mais tarde, nos Estados Unidos e 

em outros países. Isso não quer dizer que o Brasil deva copiar modelos de outros 

países, os quais se consolidaram em contextos, e sob estruturas e características 

completamente diversos. O que deve ser entendido é que a gênese do Estado Liberal

Democrático, e de qualquer unidade nacional, está na efetivação de um modelo cívico 

compatível com os seus ideais. 

Em países onde o modelo cívico baseado no ideal de igualdade ainda não vigora 

nas micro-relações cotidianas, o exercício da cidadania ocorre em firnção das relações 

de poder econômico dentro do próprio aparelho do Estado, entre esse aparelho e a 

sociedade, e entre as instituições privadas da sociedade civil. Confonne ressalta Santos 

(1993), a lógica de submeter o modelo cívico ao econômico não deveria prevalecer, 

mas até que o primeiro seja revisto, ela comandará o rumo dos acontecimentos. 
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o vínculo estabelecido entre o Poder Judiciário e o poder econômico, além de 

resultar na ineficácia do primeiro, gesta comportamentos de passividade e conformismo 

na sociedade civil, bloqueando através de sutis instrumentos absorvidos por uma 

cultura adaptada para esses fins o exercício da cidadania plena. Nesse sentido, a 

dinâmica social é imobilizada em prol da circulação de fluxos de poder que 

materializam-se em privilégios e subtraem-se às vistas alheias, já que fimdamentados 

em preceitos morais e inquestionáveis. A genética relacional entre Estado e sociedade, 

na qual a segunda funda e transforma o primeiro, inverte o seu sentido. 

Portanto, como reflexo de um Estado burocrático-patrimonial, no qual o modelo 

econômico se sobrepõe ao e distorce o modelo cívico, reproduz-se uma sociedade 

condenada por suas próprias características a uma condição de completa submissão a 

pequenos grupos econômicos. Uma sociedade na qual a cidadania, entendida a partir 

dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade não se exercita, mas mantem-se presa. 

Teixeira (1986) evita a interpretação sobre a historicidade da cidadania 

vinculada a um tipo ideal, percebendo-a como a relação de inclusão/exclusão dos 

indivíduos no interior de contextos nacionais singulares. Isso significa que cada Estado 

utiliza critérios diferentes de seleção e exclusão dos indivíduos no cenário político e 

social. Segundo a autora (1986: 120): 



63 

"Desta maneira, compreendemos que, ao mesmo tempo que produto da luta de 

classes, a cidadania, enquanto parte da ordem simbólica, atua dialeticamente 

conformando identidades sociais e políticas das classes dominadas no processo 

intersubjetivo de interpelação, no qual uma classe assimila um conjunto de atributos 

através dos quais se individualiza, se reconhece e é reconhecida pelos demais 

componentes da estrutura social. Em resumo, a construção da cidadania resulta da 

dinâmica das relações de poder, sendo concomitantemente parte do processo de 

constituição e consolidação da hierarquia de poder na sociedade." 

A partir daí, pode-se dizer que a luta da classe trabalhadora por direitos sociais é 

a ampliação da luta pela igualdade, pilar da cidadania. Então, a análise da trajetória da 

luta pelos direitos sociais em uma sociedade revela a dinâmica das relações de poder 

em movimento na mesma. No entanto, tal análise, apesar de importante, não basta para 

explicar o processo de construção da cidadania, já que este envolve também os 

componentes civil e político como pressupostos. 

Na última seção desse capítulo pretendo mostrar que a mudança do nosso 

modelo cívico, que será materializada pela modificação do comportamento de cada 

indivíduo em suas micro-relações cotidianas (as quais são objeto de estudo do próximo 

capítulo), é fundamental para a restauração da dimensão republicana, ou seja, para a 
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distinção entre o público e o privado. Em última instância, veremos como a 

consolidação da cidadania é ao mesmo tempo causa e efeito de um serviço público de 

boa qualidade. 
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1.4 - O CIDADÃO COMO RESTAURADOR DA DIMENSÃO 

REPUBLICANA 

Vejamos agora porque a construção de um modelo cívico, base para a efetivação 

da cidadania no Brasil, depende do redimensionamento do seu ideal republicano, ou 

seja, depende da distinção entre a "coisa pública" e a privada nas práticas cotidianas 

dos brasileiros. 

Examinemos, inicialmente, as condições e os ideais que permearam o 

republicanismo no final do século passado. O reconhecimento do contexto sob o qual 

emergiu o ideal republicano é fundamental para a caracterização dessa forma de 

governo na atualidade. A contribuição de Carvalho (1990) é brilhante nesse sentido. 

Nos mostra o autor que, apesar da ambigüidade na aplicação do conceito de república, 

essa forma de governo era concebida na época de acordo com três modelos distintos: o 

jacobino, o americano e o positivista. 

O modelo jacobino, inspirado na filosofia de Rousseau, propunha a liberdade de 

participação coletiva no negócios do governo. Ao modo característico das repúblicas 
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antigas de Atenas, Roma e Esparta, o objetivo era a restauração do espaço público de 

discussão sobre quaisquer assuntos de interesse da totalidade dos cidadãos. 

Em contraste com esse ideal de participação coletiva na tomada de decisões, o 

conceito de liberdade abarcado pela Revolução Americana de 1776 privilegiava o 

homem enquanto indivíduo. O importante, de acordo com esse segundo modelo de 

república, seria o respeito a uma série de direitos individuais, como o direito à 

propriedade, opinião e religião. Os direitos políticos não se legitimariam mais pela ação 

direta, mas pela institucionalização da representação. A principal questão da 

Revolução Americana constituiu-se, então, na elaboração de uma estrutura 

governamental que fosse capaz de organizar as liberdades individuais. 

A base filosófica que legitima essa imagem de liberdade individual é, ainda hoje, 

objeto de muita discussão. Segundo Dumont (1993), a origem do individualismo 

moderno é explicada de três formas. Alguns autores afirmam que este sempre esteve 

presente, principalmente nos países onde o nominalismo é muito forte. Para outros, o 

individualismo surge com a ascensão da burguesia. Existe ainda uma terceira corrente 

que encontra sua origem na herança judaíco-cristã, cujo principal representante seria 

Max Weber1
. 

1 Dumont (1993) acredita que algo do individualismo moderno já estava presente nos primeiros cristãos, mas que os 
dezessete séculos de história que se seguiram introduziram modificações importantes e, portanto. a caracterização do 
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Não obstante, tanto a imagem de liberdade individual, como a nnagem da 

liberdade coletiva, não alcançaram sustentação no Brasil. 

A concepção jacobina de república, apesar de mostrar-se mais atraente para 

alguns setores da população (pequenos proprietários, profissionais liberais, jornalistas, 

professores e estudantes), não indicava claramente os caminhos a seguir, pois que as 

referências a esta concepção revelavam-se de forma vaga e simbólica. Mesmo fosse 

iluminado esse caminho, seria dificil o respaldo popular para um levante nesse sentido, 

já que o momento era de intensa especulação financeira, no qual imperava a sede pelo 

enriquecimento pessoal a qualquer custo, rechaçando-se ideais essencialmente 

coletivos. 

Por outro lado, o modelo americano, preferido pelos grandes proprietários rurais, 

não era adaptável à realidade brasileira. Enquanto nos Estados Unidos a república 

emergiu mais como conseqüência da ausência de hierarquias sociais, aqui no Brasil a 

prevalência dessas últimas fazia com que o liberalismo adquirisse (e ainda adquire) um 

caráter de consagração da desigualdade. Portanto, assim como o modelo jacobino, o 

modelo americano era inviável. 

lndividualismo atual por essa terceira corrente é limitada. A partir daí. o autor analisa as principais transformações que 
:onformariam uma concepção mais precisa do individualismo moderno. 
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Segundo Carvalho (1990), a solução que acomodou e melhor reunIU os 

interesses das diversas camadas sociais foi a versão positivista da república. Ao mesmo 

tempo em que harmonizava-se com alguns ideais jacobinos, a solução positivista 

agradava muito aos militares que, devido a sua formação técnica, estimulavam-se pela 

ênfase dada à ciência. Somado a isso, tanto aqueles que defendiam a república à antiga 

como os militares, viam com bons olhos a idéia da ditadura republicana, a qual 

subentendia um executivo forte e atuante. Um último atrativo da proposta positivista, a 

que agradava e fornecia objetividade às aspirações jacobinas, era a proposta de 

incorporação social das massas oprimidas. 

Por essa convergência de interesses é que foi asteada a bandeira "Ordem e 

Progresso", a qual representava um modelo de república muito distinto daquele que, 

em sua origem, fundamentava-se pelo respeito ao espaço público. O legado positivista 

marca decisivamente o primeiro século de existência da república como forma de 

governo no Brasil. Ao mesmo tempo em que reforça características culturais já 

marcantes desde o início do processo de colonização, não oferece alternativas de 

inserção social aos recém libertos das amarras da escravatura. 
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Carvalho (1990:29) afinna que a única opção de inserção social vislumbrada no 

período era a ocupação de um cargo estatal, configurando o modelo que ele chama de 

"estadania": 

"Com a exceção dos poucos radicais, os vários grupos que procuravam em 

modelos republicanos uma saída para a Monarquia acabavam dando ênfase ao Estado, 

mesmo os que partiam de premissas liberais. ( ... ) Bacharéis desempregados, militares 

insatisfeitos com baixos salários e minguados orçamentos, operários do Estado em 

busca de uma legislação social, todos acabavam olhando para o Estado como porto de 

salvação. A inserção de todos eles na política se dava mais pela porta do Estado do 

que pela afinnação de um direito de cidadão. Era uma inserção que chamaria com 

maior precisão de estadania." 

Este tipo de inserção, a partir da consolidação das leis trabalhistas no início dos 

anos 30, vai ser ligeiramente ampliado pelo que, conforme já vimos, Santos (1979) 

chamou de modelo da "cidadania regulada". Esse novo modelo não corresponde a um 

rompimento com o modelo da estadania; apenas insere um legado que formaliza a 

esfera do trabalho em organizações públicas e privadas. A cidadania que antes era 

obtida exclusivamente pela inserção na pouco organizada esfera pública do trabalho, 

agora é ampliada, e amparada legalmente, para os trabalhadores do setor privado. 
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No entanto, o importante nesse momento, após a recuperação do contexto 

histórico no qual emergiu a república, é a percepção de que, mesmo que esta forma de 

governo tenha assumido diversos contornos ao longo desse século, a maior parte das 

motivações que a fundamentaram ainda revelam-se presentes na sociedade brasileira, 

já que em nenhum momento a concepção positivista inicial foi rompida, o que toma 

necessário o seu redimensionamento se idealizamos a igualdade social. 

A parte tais fatos históricos, os quais conformam os traços culturais específicos 

que nos caracterizam, é importante frisar uma outra questão de caráter universal. 

Percebe-se uma dificuldade global sobre o entendimento de que "Estado" e 

"sociedade" constituem uma relação, que ambos não podem ser pensados 

isoladamente. A propensão à reificação, associado ao individualismo moderno, separa 

o Estado da sociedade, tratando ambas essas abstrações como "coisas", como se 

pudéssemos mesmo tocá-los. Simultaneamente, perde-se a noção sobre os espaços 

público e privado, os quais, a partir de sua interação, permitem a compreensão de 

"Estado" e "sociedade" como uma relação. 

Nesse sentido, o processo de "coisificação" motivado pelo 

utilitarismo\individualismo substancializa elementos relacionais, motivando o 

isolamento entre esses elementos para que seja possível o juízo exclusivamente calcado 
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em bases moraIS. A ética não encontra espaço em um mundo de "coisas". 

Exemplificando: os homens adquiriram o hábito de imputar culpa a governos. Não 

conseguem visualizar essa instituição como aquela encarregada pela representação 

executiva dos seus próprios interesses. Na tentativa de alerta para esse fato muitos 

retrucariam: "Mas não fui eu que elegi esse governo." É nítida a confusão entre o 

público e o privado. As pessoas não conseguem vislumbrar um governo para todos, 

mas somente a apropriação do "poder", também reduzido a "coisa". 

Portanto, a infinita capacidade do homem moderno de transformar relações em 

"coisas" para isolar seus elementos é o que legitima a idéia de apropriação desses 

elementos por determinados grupos. As relações de poder quando transformadas em 

"coisa poder" tomam possível a divisão entre aqueles que detém essa coisa e os que 

não a detém. E aí, a questão passa a ser somente a manutenção da propriedade, pela 

qual o capitalismo descobre a cada dia novos instrumentos. 

Em síntese, o espaço privado é confundido cada vez mais com a garantia da 

propriedade sobre a matéria (ou do seu isolamento), determinando o encouraçamento 

definitivo da idéia de liberdade ao qual este espaço deveria estar vinculado. Em última 

instância, isso determina a associação cada vez maior do conceito de "valor" aos 
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conteúdos morais e isolacionistas da apropriação, distanciando-o de suas vinculações 

com a ética. 

Em contraposição a essa realidade, entendo que a essência do Estado 

republicano democrático deve residir na possibilidade do confronto de opiniões no 

espaço público, o que permite ao cidadão perceber a dimensão desse espaço, 

diferenciando-o da esfera privada, a qual, por sua vez, pode ser percebida pela 

liberdade de expressão individual ao longo desse confronto. Aberta essa possibilidade, 

entende-se o Estado como o loeus onde são organizadas as relações de poder 

conformadas através das relações sociais e, o governo, como uma representação 

executiva da opinião pública legitimada pelo sufrágio universal. 

Para aprofundar a idéia do governante como um servidor do cidadão, ou melhor, 

como um administrador dos interesses do público, vale a introdução do conceito de 

"accountability". Sem uma tradução exata para o português, a idéia de "accountability" 

diz respeito à responsabilidade de uma pessoa ou organização perante alguém. Na 

cultura norte-americana isto se aplica à relação entre burocracia e cidadãos, no sentido 

de fazer valer as obrigações da primeira perante o segundo. 

A prática da "accountability" na administração pública consistiria, então, no 

desenvolvimento de mecanismos de controle à atuação das burocracias. A legitimidade 
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do poder delegado (pelo povo ao Estado) seria, então, a partir dessa idéia, assegurada 

pelo controle dos cidadãos à atuação da burocracia no exercício de suas tarefas. 

o funcionário público que é submetido apenas ao controle interno, encontra 

condições propícias para o uso pessoal da "coisa pública", eximindo-se de suas 

responsabilidades, já que a sua clientela encontra-se imobilizada para a reivindicação 

dos seus direitos. Quando o mesmo é submetido ao controle do cidadão ativo seu 

comportamento se modifica, passando a distinguir o público do privado, e devolvendo 

a probidade e racionalidade à administração pública. 

Conforme já visto na seção 1.3 desse trabalho, a idéia principal da nova 

cidadania segundo Comparato (1993:92) é a participação do cidadão no processo de 

desenvolvimento e promoção social. Entendo que essa idéia de participação, pontuada 

pelo controle do poder político e na administração da coisa pública por parte dos 

cidadãos representa, em última instância, um redimensionamento do espaço público. 

Enquanto o modelo de cidadania Greco -romano era calcado na existência desse 

espaço, o modelo do Estado Liberal inverte radicalmente essa lógica, privilegiando a 

liberdade do indivíduo no espaço privado~ efetiva-se, nos últimos anos, uma tentativa 

de harmonizar as duas esferas pelo modelo do Estado de Bem-Estar Social. 
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Fica claro, então, que o comportamento dos servidores públicos, ou melhor, a 

qualidade do serviço público, é conseqüência das atitudes e comportamentos da 

própria clientela, ou seja, do exercício ou não da cidadania, no sentido do controle dos 

primeiros pelos segundos. 

Examinadas as características da relação entre o Estado e a sociedade no Brasil; 

entendida a idéia à respeito da multiplicidade de cidadanias conformadas a partir dessa 

relação e; verificada a importância do redimensionamento do ideal republicano para a 

construção de uma nova sociedade, tentarei mostrar no próximo capítulo que esta 

última questão depende de uma modificação do comportamento individual e grupal em 

esferas da vida cotidiana até então pouco enfocadas pela literatura, dentre as quais será 

enfatizada a do atendimento ao público. 
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CAPÍTULO 2 - POR UMA NOVA ABORDAGEM PARA O 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

2.1 AS MICRO-RELAÇÕES, O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E A 

CIDADANIA 

"Nada mudará a sociedade se os mecanismos de poder que funcionam fora, 

abaixo e ao lado dos aparelhos de Estado a um nível muito mais elementar, 

cotidiano, não forem modificados. " 

F oucalt, 1992. 

N a segunda seção do pnmelro capítulo alertei sobre a necessidade de 

transfonnação do modelo cívico vigente no Brasil para o desenvolvimento da 

cidadania. Mostrei que o valor "igualdade", fundamental para o regime democrático, é 

trocado pela hierarquização em função de privilégios político-econômicos. Cheguei à 

conclusão de que a reprodução desse modelo de dominação inverte a dinâmica natural 

de fonnação e transfonnação do Estado, submetendo o modelo civil ao modelo 

econômico. Dessa fonna a percepção sobre a cidadania é condicionada principalmente 

pelas relações de poder econômico dentro do próprio aparelho de Estado, entre o 
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Estado e a sociedade, e entre os diversos agentes privados. A transformação do modelo 

cívico, o qual deve ser fundamentado na efetivação da igualdade entre os indivíduos 

em relação ao direito de justiça, e que depende do redimensionamento do ideal 

republicano, aparece, então, como condição essencial para o desenvolvimento da 

cidadania. 

A princípio, tal mudança parece ser inviável no curto prazo, pOIS a 

fundamentação culturalista em que se baseiam as minhas proposições não oferece 

muitas alternativas. O alto grau de fatalismo embutido nessa linha de pensamento é, 

inclusive, a principal critica movida contra a corrente culturalista. 

Realmente, acredito que as modificações necessárias para o rompimento do 

modelo de dominação vigente não acontecerão a curto prazo, pois dizem respeito a 

mudanças em valores que condicionam o comportamento dos indivíduos nas relações 

cotidianas, o que se refere, em última instância, à modificação de traços culturais. Não 

se pode determinar o tempo necessário para tais modificações, mas o rumo dos 

acontecimentos recentes indica que estas já estão em curso. 

Para entender como se daria a modificação de traços culturais em uma 

sociedade; e como, a partir daí, os indivíduos se comportariam como cidadãos ativos, e 

não como massa passiva, é preciso admitir a hipótese metodológica de F oucault, 
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segundo a qual o poder deve ser captado em suas extremidades, onde ele se toma 

capilar, ou melhor, nas micro-relações cotidianas. 

Isso porque as relações sociais desenvolvidas em uma cultura se efetuam a partir 

da percepção do indivíduo sobre os fatos cotidianos. O processo de objetivação! que 

leva o indivíduo a perceber uma realidade está dialeticamente motivado pelas relações 

de poder entre os diversos agentes da sociedade. É preciso, então, além de desvincular 

o poder da dimensão estatal ou macro, entendê-lo como uma relação. O poder não é 

palpável, mas é algo que se exerce, desobedecendo limites ou fronteiras. Portanto, 

conhecer os mecanismos que reproduzem as relações de poder ao nível micro é 

fundamental para que o indivíduo reveja até que ponto suas práticas contribuem ou não 

para a transformação do modelo de dominação vigente. 

Para expandir tais argumentações foi estimulante o encontro com Gabriel Tarde. 

Tanto nas reflexões sobre a "conversação", como quando aprofunda a idéia de que as 

sociedades são geradas e interagem a partir do contágio entre seus elementos em "As 

Leis da Imitação", tal autor fortalece a idéia de que as transformações sociais ocorrem 

a nível micro. 

I o processo de objetivação. segundo a abordagem fenomenológica. será detalhado na próxima seção. 
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o ponto de partida da obra de Tarde encontra-se nos conceitos de "imitação" e 

"inovação". Em nota (pag. 230 de "As leis da imitação"), o processo de imitação é 

definido como "a ação à distância de cérebro para cérebro", tomado possível graças à 

"solidariedade" dos inovadores, à permuta entre suas descobertas sucessivas. A nível 

fisiológico tal definição sobre esse processo se baseia no fato de que o cérebro é um 

órgão repetidor dos centros sensitivos, sendo ele próprio constituído de elementos que 

se repetem uns aos outros. A nossa percepção sobre o mundo fisico, enquanto implica 

um ato de memória (hábito puramente nervoso), e supõe o hábito, prevê uma imitação 

de si mesmo sobre si mesmo, constituindo acontecimentos pré-sociais. Se a imagem 

rememorada é sugerida por uma conversa ou leitura, tal percepção indica um fato 

social, no sentido de que tal processo não é mais individual, mas sim coletivo. Opera-

se aí uma "ação à distância de cérebro para cérebro", a "imitação'~ . 

A partir daí, podemos concluir que, assim como as realidades vital e fisica, a 

realidade social também se processa por repetição, sendo as transformações ocorridas 

2 Leituras superficiais e descontextualizadas da obra da sociologia de Tarde tendem a associá-la exclusivamente aos 
aspectos fisiológicos destacados pelo autor. No prefácio à segunda edição de "As Leis da Imitação" Tarde preocupa-se em 
rebater as criticas feitas à amplitude do conceito de imitação, fornecendo indicativos sobre o volume de criticas que o 
mesmo carrega. Acredito que grande parte das criticas ao conceito de imitação são preconceituosas, motivadas pela 
negatividade que este termo carrega quando empregado pelo senso comum. Mora as criticas ao conceito de imitação, 
parece que o maior erro em relação aos estudos sobre Tarde consistem na crença de que seu objeto principal de pesquisa 
são os universais, quando sua curiosidade maior é à respeito das singularidades. Concordo que, por dispor de um volume 
de conhecimentos exacerbado. o que lhe permitiu fazer associação as mais diversas e, no afã de fazer valer as suas 
intuições. talvez o autor tenha se precipitado em certas analogias entre as esferas do social e do físico e biológico. Ao invés 
de condenar tais excessos. entendo que a riqueza da obra de Tarde merece estudos cuidadosos no intuito de aprofundar os 
seus pontos mais obscuros. Os subsídios que os sociólogos dos nossos dias dispõe para tal seriam mais do que suficientes 
para limitar ou ampliar ainda mais o conceito de imitação. 



79 

nessas realidades fruto de "inovações", as quais, por sua vez, originam-se da síntese 

de atos repetitivos. Nesse sentido, o fundamental para as minhas pretensões nesse 

trabalho é a idéia de que todas as semelhanças que se observam nas realidades sociais 

são fruto da imitação em suas diversas formas (imitação-costume, imitação-moda, 

imitação-simpatia, imitação-instrução, etc'l . 

Tarde (sem data) separa as leis "lógicas" da imitação das leis "extra-lógicas". 

No que se refere às leis lógicas, estas são derivadas dos processos de "duelo" e 

"união" lógicos entre crenças e desejos, partindo do pressuposto de que tais processos 

estão associados ao fato de que o conhecimento eleva-se por substituição (duelo) ou 

por acumulação (união). 

Merece reflexão, no que diz respeito às leis lógicas da imitação a dinâmica pela 

qual o conhecimento flui, acumula e transforma-se. É exatamente pelo fato de essa 

dinâmica operar-se a nível micro, através dos processos de objetivação e subjetivação 

de signos no dia a dia, quando são acumuladas e substituídas idéias e crenças, o motivo 

maior da minha associação com Tarde. Mesmo as grandes invenções, aparente e só 

aparentemente reveladas de supetão, prescindem da dialética da imitação para 

I Uma passagem que revela a potência do conceito de imitação é aquela na qual são analisados os processos de 
ionambulismo e hipnotização. Em ambos os processos a resistência do indivíduo, que quando movido por sugestões ou 
~ecordações antagônicas se nega a imitar. é rompida, ficando este à mercê das vontades daquele com quem se relaciona. 
~sses processos nos revelam a natureza essencialmente imitativa do ser social, a qual, quando da ausência de forças de 
·esistência, expressa-se em sua plenitude. 
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propagar-se, exprimindo pouco a pouco a sua relevância e o seu caráter universal. O 

universal é mental, subjetivo e, por isso, depende sempre da interação entre dois 

sujeitos. Seu desenvolvimento, portanto, decorre dos processos imitativos. 

Conforme vimos na última seção do capítulo anterior, a tendência à reificação, 

aliada à pontualidade e linearidade com que são concebidos os fatos históricos, 

Ínviabilizam a compreensão da lógica que movimenta e renova as ações no campo 

social. No entanto, ao momento em que a história é repassada através de seus passos 

marcantes, os quais geralmente correspondem a rupturas institucionais, propagam-se 

desapercebidamente no campo social as sementes que desencadearão novas rupturas. 

Conforme ressalta Tarde (sem data) a essência do social é a propagação, e não a 

organização, como pensam os economicistas. O social se organiza para melhor se 

propagar. Portanto, entender os meios de propagação das idéias no campo social deve 

ser o ponto de partida para a análise das estruturas sociais. As transformações culturais 

a que me referi no início desse capítulo, base para a transformação das estruturas 

sociais, dependem de modificações nas formas como as idéias são propagadas. Por 

isso, modificações a nível institucional, quando oriundas de imposição, pouco 

interferem sobre as estruturas sociais, dada a possibilidade de perpetuação dessas 

estruturas pelas vias informais. É nesse sentido que Foucalt (1992) afirma que as 
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transformações SOCIaIS ocorrem a um nível mIcro, elementar, anterior ao escopo 

institucional~ enquanto Tarde, por sua vez, nos revela que tais transformações são 

resultado da dinâmica dos processos imitativos. 

Em outro texto, "A opinião e as massas", Tarde vai dedicar atenção especial 

para o que ele qualifica como o principal agente da imitação: a conversação. Sendo a 

conversação o principal agente dos processos de imitação, os quais, como acabamos de 

ver, formam a essência da dinâmica social, percebe-se, desde já, a importância do 

atendimento ao público para essa última. Para fortalecer essa idéia, façamos 

inicialmente algumas observações sobre a conversação. 

A conversação é definida por Tarde (1992:95) como "todo diálogo sem utilidade 

direta ou imediata, em que se fala sobretudo por falar, por prazer, por distração, por 

polidez". Para fins desse trabalho, vejo a necessidade de ampliação dessa definição, já 

que a mesma excluiria as situações de atendimento, as quais envolvem caráter 

essencialmente utilitário. Acredito que essa ampliação não se choca com a definição 

original, pois que a restrição do autor em relação aos diálogos utilitários não é 

conceitual, mas sim no sentido de direcionar o tema para o campo das opiniões4 
. 

I A opinião, por sua vez, é definida por Tarde (1992:83) como "um grupo momentâneo e mais ou manos lógico de juízos, 
)s quais. respondendo a problemas atualmente colocados. acham-se reproduzidos em numerosos exemplares em pessoas do 
mesmo país. da mesma época. da mesma sociedade". 
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Retomando às origens da conversação somos levados a crer, por uma série de 

razões, que a conversação caracterizou-se inicialmente pela unilateralidade, ou seja, 

por monólogos. É sabido que em diversos povos primitivos só o chefe tinha o poder da 

palavra. Dessa forma, a linguagem nos seus primórdios serviu para ressaltar as 

hierarquias sociais. Trazendo essas observações para datas mais recentes, percebemos 

a consonância entre a unilateralidade/reciprocidade das conversações com os tipos de 

regimes políticos autoritário/democrático, no sentido de que o fortalecimento dos 

regimes democráticos move e é movido pela reciprocidade das conversações. 

Para melhor compreender as transformações históricas da conversação é 

importante o conhecimento sobre os fatores que a motivam. Antes de tudo é preciso 

considerar três fatores básicos: o tempo que se pode dedicar à conversa; o número e as 

características das pessoas com quem se pode conversar; e o número e a natureza dos 

assuntos que se pode conversar. Em resumo, falar a mesma língua, ter conhecimentos e 

idéias comuns, e ter tempo livre são fatores que favorecem a conversação. 

Além disso, podem ser ressaltados os aspectos: lingüístico, no sentido de que 

uma língua rica e harmoniosa predispõe à tagarelice; o religioso, na medida em que 

este restringe mais ou menos a troca de idéias de forma geral; o político, já referido 
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acima, e influente pelas características do regime em vigor~ e o econômico, o qual 

proporciona mais ou menos horas de lazer para a conversação. 

A parte as especificidades de cada grupo ou nação em relação aos aspectos 

acima mencionados e o seu posicionamento em um bloco de espaço/tempo, a invenção 

da imprensa merece ser ressaltada como um marco decisivo para a unificação e a 

vivificação das conversações e, em última instância, para a diversificação dos 

públicos5 
. A simultaneidade dos assuntos conversados em domínios geográficos cada 

vez mais vastos é uma das características mais marcantes da nossa época, indicando a 

prevalência cada vez maior adquirida pela opinião em relação à tradição e a própria 

razão. Por outro lado, a mobilidade das conversações, ou seja, a rapidez com que se 

muda de assunto e a generalidade que estes adquirem aparecem como um contrapeso 

do seu poder. Conforme afirma Tarde (1992: 112-3): 

"A propagação de certo modo ondulatória, gradativamente assimiladora e 

civilizadora da imitação, da qual a conversação é um dos agentes mais maravilhosos, 

explica sem dificuldade a necessidade da dupla tendência que a evolução da 

conversação acaba de nos revelar ao primeiro exame, a saber: de um lado a progressão 

numérica dos interlocutores possíveis e das conversações similares reais~ de outro, em 

5 Tarde dedica boa parte do livro"O opinião e as massas" para a caracterização das multidões e dos públicos, destacando a 
invenção da imprensa como decisiva para a emergência dos segundos, tal qual nós os conhecemos hoje. 



84 

razão dessa mesma progressão, a passagem de temas limitados, que só interessam a um 

pequeno grupo a assuntos cada vez mais elevados e gerais. Mas se essa dupla vertente 

é a mesma por toda a parte, nada impede que o curso das evoluções da conversação 

seja tão distinto de uma nação para outra, de uma civilização para outra, quanto o 

traçado do Nilo ou do Reno o é em relação ao do Ganges ou do Amazonas." 

Portanto, mesmo vislumbrando uma tendência geral para o curso das 

conversações, Tarde não deixa de reconhecer os efeitos das especificidades culturais 

de cada nação em suas respectivas trajetórias. Os distintos caminhos das conversações 

são gerados a partir dos modelos de educação, das pregações, dos rituais, dos 

discursos políticos, dos livros e dos jornais de cada nação. Tais características indicam 

um tipo de conversação que, por sua vez, molda e remolda opiniões que, em última 

instância, explicam as relações de poder em uma nação. 

Em síntese, podemos perceber transformações nas relações de poder através do 

ritmo e dos assuntos conversados no dia a dia. O ponto de partida para os processos 

que resultam na manutenção ou transformação das relações de poder estão em parte 

nos próprios atos dos atores políticos influentes; em parte na subjetividade dos órgãos 

responsáveis pela veiculação de tais atos, os quais em seu conjunto conhecemos como 

imprensa, daí derivando-se a importância da mesma como elemento organizador das 
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idéias a serem propagadas6 ~ e em parte na forma como fluem e transforma-se a opinião 

pública pelas interações cotidianas, ponto que nos preocupa essencialmente nesse 

trabalho. 

Examinadas as especificidades da conversação na dinâmica social, e levando em 

consideração que as situações face a face permitem que os processos imitativos sejam 

levados ao seu limite, dada a variedade de formas de expressões trocadas, toma-se 

possível ultrapassar o viés instrumental com que o atendimento ao público vem sendo 

tratado pela administração 7 
. 

Acredito que o caminho trilhado até aqui, o qual apresentou e ainda apresentará 

diversas bifurcações, tenha demonstrado a importância do atendimento ao público para 

a construção da cidadania. Não obstante, vejamos como essa relação pode ser 

clarificada. 

Ao colocar frente a frente elementos de ambas as partes, as situações de 

atendimento no serviço público configuram o momento mais expressivo da relação 

6 Mesmo reconhecendo a importância dessa questão. entendo que a mesma merece estudos mais aprofundados. os quais 
fogem ao escopo desse trabalho. 
7 Até o momento. a pequena bibliografia encontrada sobre o atendimento ao público adota abordagens eminentemente 
instrumentais, as quais. ao não atentarem para o fato de que a dinâmica das relações de poder se desenvolve 
essencialmente nessa esfera. servem somente para legitimar estruturas sociais, pouco contribuindo para a sua 
transformação. Preocupados principalmente em aumentar a eficiência da comunicação entre os personagens envolvidos em 
situações de atendimento. os autores que escrevem sobre o assunto não revelam a importância das situações de 
atendimento para a transformação das estruturas sociais 
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entre o Estado e a sociedade. Isso porque, como vimos, é através do contato direto 

entre indivíduos que a dinâmica social, através do processo de imitação, e cuja a 

conversação é o seu principal agente, se desenvolve com plenitude. Além da 

conversação, na situação de atendimento ocorre a troca de uma infinidade de 

expressões entre os atores envolvidos. A incessante troca de expressões, e 

especialmente as verbais, possibilita resignificações das realidades vivenciadas pelos 

atores envolvidos. Associando essas idéias ao fato de que o usuário do serviço público, 

ao chegar a um balcão de atendimento, o faz para reivindicar os seus direitos como 

cidadão, verificamos que a interação entre os atores envolvidos em situações de 

atendimento opera constantemente a transformação da concepção de cidadania entre 

ambos. Cada expressão trocada entre atendente e usuário possibilita o 

reposicionamento das idéias sobre a cidadania. 

A partir da maneira como os direitos são reivindicados pelo usuário no balcão de 

atendimento e, por outro lado, dependendo do modo como o atendente percebe e atua 

frente a essa reivindicação, opera, simultaneamente e para ambos os atores, o processo 

de resignificação da cidadania. Nesse sentido, as possibilidades de resignificações 

positivas elevam-se à medida em que uma das partes reconhece os direitos e deveres 

do cidadão. Um cidadão com poucas informações sobre os seus direitos, ao ser bem 
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atendido pode reposionar o seu conceito de cidadania. Por outro lado, o atendente 

despreparado, ao deparar-se com um cidadão cônscio de seus direitos, tenderá a 

modificar o seu comportamento habitual para evitar o conflito. 

São esses sutis reposicionamentos conceituais os fundamentos para as 

transformações das relações de poder em uma sociedade e, em última instância, para a 

modificação dos traços culturais da mesma. Em relação à questão da cidadania, é o seu 

exercício o que vai efetivar uma pauta de direitos e deveres; e o "locus" privilegiado 

para esse exercício são as situações de atendimento. Assim sendo, fica evidente que o 

conceito de atendimento ao público ultrapassa a racionalidade instrumental 

predominante na esfera administrativa, apresentando-se como objeto de pesquisa 

exploratória para aqueles interessados em compreender a dinâmica das relações 

socIaIS. 

Portanto, a percepção sobre as relações de poder que envolvem os fatos 

cotidianos são essenciais para a formação do cidadão e, nesse sentido, espero que, ao 

reposicionar a questão do atendimento, tenha conseguido revelar a importância das 

micro-relações para a construção da cidadania. 

Chegando ao final dessa seção, espero ter evidenciado que tanto nos botequins 

como nos mais finos restaurantes, tanto nas vilas como através dos telefones celulares, 
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tanto no comércio informal como nos balcões de atendimento do serviço público, 

enfim, onde quer que a expressão seja livre, são nesses locais que fluem e 

transformam-se as relações de poder e, em simultaneidade, as estruturas sociais . Em 

acordo com a conclusão de Tarde (1992:137): 

" ... é necessário, tão logo a extensão do Estado ultrapasse os limites de uma 

pequena cidade, que os homens conversem entre si para criar acima deles o prestígio 

que deve regê-los." 
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2.2. A CONTRIBUIÇÃO DA SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO 

PARA A ANÁLISE DAS RELAÇÕES SOCIAIS 

Ampliado o conceito de atendimento ao público na seção 2.1, o meu objetivo 

agora é introduzir uma abordagem complementar para a análise das relações sociais 

cotidianas. Essa abordagem irá prestar auxílio importante para a análise dos dados 

colhidos na pesquisa de campo. Vejamos porque. 

Posso dizer, tomando emprestadas as palavras de Dumont (1993), que existem 

dois tipos de sociologia no que se refere a pontos de partida e à abordagem global de 

cada uma delas. A primeira concebe, como é peculiar à ideologia individualista 

moderna, indivíduos humanos para, em seguida, vê-los em sociedade. Para os autores 

associados a essa vertente a sociedade seria simplesmente o resultado da interação 

entre os indivíduos. 

A segunda vertente sociológica, a qual tomarei como princípio para minhas 

fundamentações, parte da premissa que o homem é um ser social por natureza. Inserida 

nesse contexto, a Sociologia do Conhecimento vai além, propondo que também as 

idéias tem localização social. 

A importância da sociologia do conhecimento para o estudo da cidadania é que, 

ao conceber a realidade como uma construção social, essa abordagem propõe que a 
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percepção, e mesmo o pensamento, estão fundados no contexto social. Isso irá fazer 

com que a Sociologia do Conhecimento busque seus conceitos a partir da análise das 

relações sociais do homem em suas interações cotidianas. E, confonne vimos, são nas 

interações cotidianas, e em especial nos balcões de atendimento do serviço público, 

onde efetivamente se exercita a cidadania. 

Portanto, o material teórico oriundo das análises da sociologia do conhecimento, 

encontrado em estética admirável na obra de Berger e Luckmann intitulada "A 

Construção Social da Realidade" será de grande valia para o estudo da relação entre o 

Estado e a sociedade, sobre a qual se debruça a idéia de cidadania. 

Berger e Luckmann (1991) entendem que a Sociologia do Conhecimento deve 

ocupar-se de tudo aquilo que passa por "conhecimento", independente de sua validade 

ou não por quaisquer critérios, dando atenção especial para o processo pelo qual este 

se realiza, ou seja, a maneira pela qual uma realidade admitida como certa solidifica-se 

para o homem. Nesse sentido, introduzem uma análise fenomenológica sobre os 

fundamentos do conhecimento na vida cotidiana. Nessa análise destacam como 

realidade 1 predominante a da vida cotidiana, apresentando-se esta aos homens como 

um mundo intersubjetivo, ou seja, um mundo no qual tem-se a consciência sobre a 

participação conjunta com outros homens, o que irá diferenciá-la de outras realidades. 

1 Conceituam realidade como qualidade pertencente a fenômenos que reconhecemos terem um ser independente de nossa 
própria volição. 
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Uma prova dessa diferença é que dificilmente consegunnos colocar em dúvida a 

realidade da vida cotidiana, pois essa dúvida é suspensa a medida em que existimos 

rotineiramente nessa realidade, ao contrário, por exemplo, do que ocorre na reflexão 

teórica ou religiosa. 

Sendo acentuada a importância da interação social na vida cotidiana, atribuem os 

autores primordialidade à situação face a face, derivando os demais casos desta 

situação. Conforme ressaltam Berger e Luckmann (1991:47): 

"Na situação face a face o outro é apreendido por mim num vívido presente 

partilhado por nós dois. Sei que no mesmo vívido presente sou apreendido por ele. 

Meu aqui e agora e o dele colidem continuamente um com o outro enquanto dura a 

situação face a face. Como resultado há um intercâmbio contínuo entre a minha 

expressividade e a dele. ( ... ) nenhuma outra forma de relacionamento social pode 

reproduzir a plenitude de sintomas da subjetividade presentes na situação face a face. 

Somente aqui a subjetividade do outro é expressividade "próxima". Todas as outras 

formas de relacionamento com o outro são, em graus variáveis, "remotas"." 

Como vimos, o principal aparelho conservador da realidade é a conversa casual, 

a qual a todo momento reafirma a realidade interiorizada. No entanto, ao mesmo tempo 

que a conversa casual significa a conservação da realidade, quando introduz elementos 

inesperados pode significar a transformação da mesma. Isso ressalta novamente a 
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importância da situação face a face já que, por exemplo, um atendimento 

inesperadamente educado, atencioso e eficiente interfere na subjetividade do indivíduo, 

que interioriza uma nova representação sobre essa situação. No caso, será o acúmulo 

de novas experiências positivas sobre o atendimento o que irá consolidar essa nova 

representação e modificar sua concepção de cidadania. Vale ressaltar que, para que um 

processo de alteração da subjetividade desse tipo ocorra é necessário a disponibilidade 

de um aparelho legitimador que o complete. 

Vejamos, então, como se desenvolve a dialética dos processos de objetivação e 

subjetivação que constróem e transformam as estruturas sociais. A objetivação ocorre 

através da institucionalização e legitimação da realidade, enquanto a subjetivação se 

refere aos processos de socialização primária e secundária. Analisemos, 

separadamente, cada um desses processos. 

Voltando ao pressuposto de que o organismo e o "eu" não podem ser entendidos 

fora de um contexto social, verificamos que, para o homem moderno ocidental, e a 

partir da filosofia platônica, este deve ser passível de ordenação. Segundo Ulpiano2 
, 

embora nenhuma ordem social possa ser derivada de dados biológicos, a necessidade 

da ordem social enquanto tal provém da sofisticação do equipamento biológico do 

homem. Seguindo os passos de Nietzsche, considera, por exemplo, que o fato que 

2 Grupo de estudo sobre Arte. Ciência e Filosofia coordenado pelo prof. Cláudio Ulpiano (UERJ-UFF). 
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marca a emergência do homo sapiens é o desenvolvimento das cordas vocais, o qual 

permite uma "memorização das palavras", como novidade à até então "memorização 

das coisas" por parte dos animais. A fim de entender as causas pelas quais o homem 

produz e reproduz a ordem social convém a análise sobre a teoria da 

institucionalização. 

A atividade humana é marcada pela repetição, pelo hábito. A formação do hábito 

acarreta o importante ganho psicológico do estreitamento das opções na tomada de 

decisões, as quais se tomam mais simples, liberando energia para a criação. O 

processo de formação do hábito precede toda institucionalização, a qual corresponde a 

tipificações recíprocas de ações habituais por diferentes atores. Sendo mais claro, a 

instituição pressupõe que ações do tipo "X" sejam executadas por atores do tipo "X". 

As instituições pressupõe historicidade e controle para se reproduzirem. Elas não 

são criadas instantaneamente, são produtos da repetição de fatos no tempo, emergem 

de uma história compartilhada. Da mesma forma, pelo simples fato de existirem, 

pressupõem controle sobre as atividades, definindo previamente padrões de conduta, 

opondo-se a direções que seriam teoricamente possíveis. 

A forma de controle social mais poderosa é a violência. O principal instrumento 

da violência são as leis, as quais, através da simples ameaça dessa violência, são 
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suficientes para nonnatizar a vida cotiadiana e reproduzir as instituições3 .Em um plano 

seguinte podemos colocar os meios econômicos de controle social, cada vez 

associados mais diretamente à violência, e que também operam com grande eficiência. 

Outros exemplos de controle social seriam os exercidos pelo sistema 

ocupacional, o qual até pouco tempo era o condicionante principal para a cidadania no 

Brasil, confonne vimos através do que Santos (1979) chama de "cidadania regulada"; 

pelo ridículo e pela difamação; e pelo próprio círculo da família e dos amigos, já que é 

ali que encontramos os laços mais importantes para o indivíduo, sendo um erro supor a 

debilidade dessa fonna de controle social. 

Paralelamente ao escopo do controle social e como uma derivação do processo 

de institucionalização, podemos visualizar a existência de "papéis" a serem 

representados pelos indivíduos, cada um destes trazendo consigo um conjunto de 

conhecimentos socialmente definido. A análise desses "papéis" tem sido de especial 

importância para a Sociologia do Conhecimento na medida em que revela mediações 

existentes entre os universos de significação objetivados por uma sociedade e os 

modos pelos quais estes universos são subjetivados pelos indivíduos. 

3 Sobre isso, o pensamento deleuziano que explica o rompimento da imagem clássica da lei é notável. O autor (1973) nos 
mostra. utilizando-se da "Critica da Razão Prática" de Kant, como a lei no mundo moderno passa a fundar-se em si 
mesma, em oposição a sua condição de dependência do Bem oriunda do pensamento platônico. Ao fundar-se em si mesma, 
sem que se indique um objeto, a lei passa a ser definida como pura forma, estabelecendo limites de culpabilidade. 
Paradoxalmente, e conforme sugere Freud (via Deleuze), a lei moral imprime, de antemão, culpa ao indivíduo. E tanto 
mais culpado este se sentirá quanto maior for a sua obediência. 
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A legitimação aparece como o segundo processo definidor da realidade objetiva. 

Derivado da Sociologia Política de Max Weber, que condiciona o tipo de dominação à 

natureza da legitimação, Berger e Luckmann (1991) encontram forma ampliada para 

esse último conceito. Os autores entendem que o problema da legitimação surge a 

medida em que é necessário a transmissão da ordem institucional estabelecida a uma 

nova geração. A esta não é possível a reprodução das instituições, tarefa realizada pela 

memória e pelos hábitos dos indivíduos. Nesse momento, de transferência de 

conhecimento a jovens, rompe-se a unidade histórica e biográfica, sendo necessário 

"explicações" e "justificações" sobre a relação entre os elementos institucionais. As 

legitimações seriam, então, essas "explicações" e "justificações". Os autores chamam 

o processo de legitimação como "objetivação de segunda ordem", já que a sua função 

seria a de tomar acessível e subjetivamente plausível a uma nova geração as 

"objetivações de primeira ordem", as instituições. 

De acordo com os autores o processo de legitimação acontece em quatro níveis. 

O nível inicial de legitimação corresponde às primeiras explicações sobre o significado 

das coisas, sendo iniciado assim que a criança descobre a linguagem. Elemento 

fundamental não só do primeiro nível de legitimação, mas de todo o processo, a 

linguagem possibilita a comunicação de significados ocorridos em espaços e épocas 

distantes. Dessa forma, toma-se o mecanismo básico de reprodução dos fatos e 
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experiências de geração em geração. O pnrnerro nível de legitimação, portanto, 

responde ao "por quê?" tão comum da expressividade infantil. 

O segundo nível de legitimação é composto por formações que indicam lógica 

aos procedimentos cotidianos. Corresponde a elaboração de esquemas pragmáticos, 

sendo os provérbios, as máximas morais, os clichês os adágios da sabedoria comuns 

nesse nível. 

Quando um setor institucional passa a ser reconhecido como um corpo 

diferenciado em termos de conhecimento, fornecendo referenciais mais amplos de 

conduta, podemos dizer que estamos no terceiro nível do processo de legitimação. 

Devido a sua complexidade e diferenciação, a transmissão desse tipo de conhecimento 

é confiado atualmente a profissionais especializados, diferentemente do ocorrido em 

comunidades primitivas, quando era de responsabilidade dos homens mais velhos do 

clã. 

São chamados por Berger e Luckmann (1991) de "universos simbólicos" os 

corpos de tradição teórica que integram e harmonizam as diversas ordens 

institucionais, e que correspondem ao quarto nível de legitimação. Nesse nível formam

se concepções de universo no sentido literal da palavra, dentro dos quais todas as 

experiências humanas, tanto as cotidianas como as marginais, são concebidas e 
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efetuadas. De fonna a tornar mais inteligível o conceito de universo simbólico para 

esses autores, vale a pena transcrevê-los (1991: 132-135): 

" O universo simbólico é concebido como a matriz de todos os significados 

socialmente objetivados e subjetivamente reais. A sociedade histórica inteira e toda a 

biografia do indivíduo são vistas como acontecimentos que se passam dentro desse 

universo ... Mais ainda, sempre que um indivíduo extravia-se, perdendo a consciência 

desta ordem (isto é, quando se encontra nas situações marginais da experiência), o 

universo simbólico permite-lhe "retornar a realidade", isto é, a realidade da vida 

cotidiana. Sendo esta evidentemente a esfera a que pertencem todas as fonnas de 

conduta e papéis institucionais, o universo simbólico fornece a legitimação final da 

ordem institucional, outorgando a esta a primazia na hierarquia da experiência 

humana." 

A base principal de assentamento dos universos simbólicos é a imagem do 

tempo concebida. Seja na ordenação das diferentes fases da auto-biografia, passando 

pela ordenação dos fatos históricos, até a opção por estilos de vida, todos esses 

processos são estimulados de acordo com uma concepção de tempo preestabelecida. 

Nesse sentido, a própria proposição quanto a universos simbólicos como ordenadores 

institucionais já pressupõe uma imagem do tempo baseada na linearidade e na 

sucessão. Isso implica que o processo de legitimação deve encobrir toda a 
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possibilidade de caos ou imprevisibilidade a que as fonnações sociais estão sujeitas, 

assim como a todas as imagens do tempo ligadas a estas suposições. 

Portanto, a manutenção dos universos simbólicos pressupõe uma organização 

social e mecanismos conceituais. Uma descrição sobre estes últimos seria inesgotável, 

mas podemos citar alguns fundamentais, como a mitologia, a teologia, a filosofia e a 

ciência. À medida em que esses mecanismos, elementos do terceiro nível de 

legitimação, passam a tomar-se mais complexos e especializados pode surgir uma 

tendência da institucionalização à inércia, no caso de sociedades já apoiadas no 

tradicionalismo. Essa capacidade de reprodução social baseada na tradição é, confonne 

foi visto no primeiro capítulo, fundamental para a análise de fonnações sociais sob 

dominação patrimonial. Assim, teorias e práticas altamente afastadas da experiência 

concreta da vida cotidiana são corroboradas mais pelo suporte social do que por sua 

clarividência. 

Introduzidas algumas reflexões sobre as duas fonnas elementares de objetivação, 

a institucionalização e a legitimação, as quais nos permitem entender a sociedade como 

um produto humano, passemos agora ao exame da sociedade como realidade subjetiva, 

a partir do qual estaremos aptos a entender o homem como um produto social, 

fechando, assim, o eixo de pensamento. que atribui caráter dialético à existência do 

homem em sociedade. 
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A subjetivação da realidade corresponde à interiorização dos acontecimentos 

objetivos como dotados de sentido, isto é, o processo através do qual organizamos 

nossas representações sociais. 

A medida em que o processo de subjetivação é mútuo e simultâneo entre dois 

sujeitos comunicativos cria-se uma identificação entre duas pessoas, estabelecendo-se 

entre ambas "nexos de motivações". Essa dinâmica permite são só a percepção sobre 

um mundo comum, mas também a experimentação do ser do outro. Somente após 

realizar esse grau de interiorização o indivíduo se percebe membro da sociedade. 

Chamamos esse processo de "socialização". 

O processo de socialização compreende duas etapas: a "socialização primária", 

a qual, a partir das interiorizações ocorridas na infância, introduzem o indivíduo como 

ator na dinâmica social; e a "socialização secundária", a qual introduz um indivíduo já 

socializado em novos grupos sociais. 

O ponto decisivo da socialização primária ocorre a partir da formação do "outro 

generalizado". Isso significa que a criança passa a considerar a existência de outras 

pessoas, ou seja, da vida em sociedade. Partindo daí se constrói uma identidade 

coerente, completando-se o processo da socialização primária, já que agora está 

estabelecida uma relação plausível entre.a realidade objetiva e a subjetiva. 
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A socialização primária imprime uma série de significativos à criança, que os 

interioriza segundo as suas próprias características individuais. A esta não é dada a 

opção de escolha ou seleção sobre a realidade com que se defronta. Discordo de 

Berger e Luckmann quando eles frisam que o mundo social é filtrado segundo 

processos de seletividade. Acredito que seja exatamente a ausência de seletividade a 

diferença fundamental da socialização primária em relação à socialização secundária. 

Na socialização primária os significativos são impostos, na secundária o juízo está 

presente. 

A socialização secundária é necessária à medida em que existe uma distribuição 

social do conhecimento, sendo sua extensão e caráter determinados a partir da 

complexidade dessa distribuição. Ela prevê a interiorização de novos conteúdos sobre 

concepções muitas vezes arraigadas gerando, nesses casos, problemas de coerência. 

Por exemplo, um gerente que trabalha durante anos tomando decisões individuais 

provavelmente terá dificuldades para se adaptar ao novo estilo de gerência participativa 

proposto pela direção da empresa em que trabalha. 

Mesmo observados separadamente os processos de objetivação e subjetivação, é 

preciso ressaltar que tais processos ocorrem simultaneamente. Esta é exatamente a 

essência da análise fenomenológica, a busca da união entre o sujeito e o objeto para a 

.IILlOTECA 
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construção e transfonnação das estruturas SOCIaiS. Confonne concluem Berger e 

Luckmann (1991 :94): 

"... o conhecimento relativo à sociedade é uma realização no duplo sentido da 

palavra, no sentido de apreender a realidade social objetivada e no sentido de produzir 

continuamente esta realidade." 

Como fechamento, a análise fenomenológica sobre os processos de objetivação 

e subjetivação que acabamos de efetuar, além de nos permitir entender a dinâmica da 

construção social da realidade, introduziu uma série de conceitos, como os de 

institucionalização, legitimação, uruverso simbólico, socialização primária e 

socialização secundária, os quais serão bastante úteis para o tratamento dos dados 

colhidos na pesquisa de campo. 

Concluído o nosso referencial teórico, convido agora o leitor ao estudo sobre a 

realidade social dos atendentes de balcão dos hospitais gerais do município do Rio de 

Janeiro e, em especial, para o exame sobre as suas percepções e ações em relação aos 

direitos dos usuários dos serviços públicos de saúde. 
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CAPÍTULO 3 - CIDADANIAS E RELAÇÕES DE ATENDIMENTO NO 

COTIDIANO HOSPITALAR CARIOCA 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os objetivos geral da investigação sobre a realidade dos atendentes do serviço 

público do muniCÍpio do Rio de Janeiro é analisar os diversos aspectos que interferem 

sobre a percepção e a ação desses sujeitos em relação aos direitos dos cidadãos. 

No entanto, gostaria de ressaltar que o estudo não pretende, ao examinar alguns 

aspectos que fundamentam o comportamento dos funcionários públicos, construir um 

modelo de comportamento ou uma teoria motivacional. Acredito que o comportamento 

humano, por ser complexo, já que envolve vários aspectos; único, pois que é 

condicionado por uma visão de mundo constituída a partir de uma história pessoal; e 

contingente, pois que depende de um contexto, não pode ser modelado. 

Nesse sentido, a idéia da coleta dos dados no campo não tem pretensões 

demonstrativas em si mesmo, característica do empirismo clássico, sendo efetuada com 

o objetivo de fornecer bases mais sólidas para o diálogo entre os profissionais do 

campo das ciências sociais. 
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Além disso, tão importante quanto as infonnações coletadas foi o convívio com 

os sujeitos pesquisados, o qual pennitiu a interiorização da diversidade de fonnas de 

expressão transmitidas por esses sujeitos. Somente indo ao campo seria possível 

analisar até que ponto o comportamento desses indivíduos é condizente com as 

predicações sugeridas pelas teorias das ciências sociais e pelo senso comum. 

Dentre os aspectos que interferem sobre a percepção dos atendentes, destacarei: 

as suas condições sócio-econômicas; a fonna de ingresso no emprego e as condições 

de trabalho desses sujeitos; a sua fonnação acadêmica e treinamento profissional; suas 

idéias e valores; e suas representações sociais. 

A análise sobre esses aspectos baseada nos conceitos estudados no referencial 

teórico nos pennitirá compreender a concepção de cidadania dos atendentes, a qual 

fundamenta e imprime qualidade às ações desses sujeitos no relacionamento cotidiano 

com os cidadãos-usuários. Portanto, após a análise dos aspectos destacados no 

parágrafo acima, focalizarei a concepção de cidadania dos atendentes para, então, 

verificar a qualidade do atendimento de balcão nos hospitais gerais do município do 

Rio de Janeiro, ou seja, a fonna como esses atendentes atuam em relação aos direitos 

dos usuários. Alcançado o objetivo geral da pesquisa espero reunir elementos que me 

pennitam concluir sobre o modelo de cidadania em vigor no Brasil e as possibilidades 

de transfonnação do mesmo. 
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o caráter exploratório desse estudo impediu que os pressupostos de partida 

fossem estabelecidos em bases mais sólidas, levando-me a problematizar sobretudo as 

imagens do senso comum. Assim sendo, lancei-me às entrevistas com as seguintes 

idéias, ou hipóteses: 

• Os funcionários públicos são extremamente desmotivados pois: 

- não tem formação adequada e não são treinados~ 

- recebem salários irrisórios e atravessam dificuldades financeiras~ 

- não lhes são proporcionadas condições de trabalho adequadas~ 

- são mal gerenciados~ 

• Por conta dessa falta de motivação e condições para o trabalho o atendimento 

é de péssima qualidade~ 

• Não existe entre os funcionários a consciência sobre os seus direitos e 

deveres, enquanto funcionários, e como cidadãos; prevalecendo entre os mesmos a 

idéia de que prestam favores à população no ato do atendimento. 

Apesar de demasiadamente pessimista, a imagem do funcionário público 

difundida pela mídia e, portanto, a que circula entre a opinião pública é exatamente 

essa. O atendimento de boa qualidade seria uma exceção, uma raridade. Conforme será 

visto, os resultados obtidos no campo mostram que essa imagem apenas em parte 
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condiz com a realidade. Apesar das condições adversas, muitas vezes o atendimento de 

balcão é altamente satisfatório. 

Essa constatação seria uma especificidade do setor saúde? Talvez pelo fato de 

este lidar diretamente com a vida humana haveria uma conscientização e um esforço 

maiores por parte dos funcionários. Denúncias sobre fraudes e práticas médicas 

nocivas, tanto no setor público como no setor privado, contradizem essa suposição. 

Além disso, a experiência no campo me mostrou que o tempo de convivência no 

ambiente hospitalar tende a congelar o sentimento dos funcionários do setor sobre o 

perigo da morte. A dedicação motivada pelo sentimento é uma característica individual, 

logo, independente do setor de atuação, não constituindo uma especificidade do setor 

de saúde. 

Por outro lado, vale ressaltar a importância que o setor de atendimento adquire 

no contexto do serviço médico carioca. Mesmo imaginando uma organização eficiente 

e eficaz do sistema público de saúde como um todo, é no setor de atendimento de 

balcão que se efetua o primeiro contato entre o usuário e a instituição médica e, é nesse 

momento em que o primeiro forma suas impressões iniciais, as quais lhe indicam, ou 

não, uma situação favorável a resolução dos seus problemas. O seu comportamento 

será motivado, a princípio, por ess.as percepções iniciais, sendo, portanto, o 

atendimento de balcão fundamental para uma interação positiva entre usuário e 
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instituição. Ocorre que, no contexto do servIço médico público canoca, onde se 

verifica uma estrutura de atenção tumultuada, burocratizada (no sentido pejorativo do 

termo), onde faltam material e pessoal, os funcionários de balcão salvam vidas 

diariamente, como se fossem médicos. Muitas vezes os funcionários apressam o 

atendimento médico, burlando normas de maneira a evitar mortes nas filas de espera. 

Isso cria vínculos entre atendentes e usuários, os quais se sentem motivados à 

retribuição. Como no caso do rapaz que inicialmente tentou agredir a atendente que lhe 

pedia para aguardar e, após está ter salvo a vida de seu filho encaminhando-o 

rapidamente ao especialista, visita constantemente o hospital levando agrados e 

presentes para os atendentes. Outro exemplo é o de uma atendente que, mesmo em 

situação financeira precária, ajuda a tomar conta de um menino que chegou certo dia 

no hospital quase morto. 

Gostaria de escrever sobre outras inúmeras histórias e acontecimentos que ouvi e 

presenciei, mas isso daria um tom jornalístico ao trabalho, o que não lhe convém. No 

entanto, a principal conclusão que merece ser adiantada sobre esses episódios é que a 

lógica capitalista moderna, e a proposição que sugere que a motivação do trabalhador é 

oriunda de sua recompensa monetária, beneficiária e educacional estão longe de 

configurar-se unanimidades quando aplicadas à realidade do atendente do setor 

público. Quem é esse atendente, quais são suas condições de trabalho, quais as suas 
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motivações, e sobre o que estas últimas estão fundadas, é o que veremos após algumas 

considerações metodológicas. 
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3.2. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

Façamos inicialmente algumas considerações sobre o uruverso e a amostra 

estudados. 

Quando realizado o cálculo para a identificação do tamanho da amostra 

necessária para o alcance de uma representatividade satisfatória em relação ao universo 

(Hospitais Gerais do município do Rio de Janeiro), chegou-se a um número bastante 

próximo ao próprio universo, dado o pequeno tamanho do mesmo. Dessa forma, 

resolvi pesquisar a totalidade desse universo, ou seja, visitei todos os hospitais gerais 

localizados no município do Rio de Janeiro. Assim sendo, entre os dias 2 de outubro e 

7 de dezembro de 1994 foram realizadas entrevistas nos 18 hospitais gerais e em um 

hospital infantil da rede pública de saúde do município do Rio de Janeiro. 

A idéia de entrevistar dois funcionários de cada hospital, o que resultou num 

total de 39 funcionários públicos entrevistados, foi motivada pela preocupação em 

verificar contradições expressivas entre atendentes de um mesmo hospital. A partir de 

uma análise de viabilidade do estudo, e do seu caráter qualitativo, não houve 

preocupação acentuada no alcance de representatividade em relação ao total de 

atendentes dos hospitais gerais. O número de atendentes por hospital varia muito e não 

obedece a uma lógica, mas acredito que, em média, existam 5 atendentes por hospital. 
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Isso correspondeu a cerca de 38 horas de convivência hospitalar, dividido entre 

entrevistas e observação do atendimento ao público, dado que o tempo médio de 

permanência em cada hospital foi de cerca de 2 horas. 

As entrevistas tiveram perguntas fechadas e abertas. Em algumas perguntas 

fechadas o entrevistado lia as opções de resposta e assinalava a escolhida numa folha 

em separado, o que eliminava a indução às respostas. Todas as perguntas foram 

proferidas pelo entrevistador. 

A opção pela predominância de perguntas abertas nas entrevistas é lógica e está 

fundamentada nos objetivos da pesquisa. Somente dessa forma eu poderia examinar os 

processos de objetivação e subjetivação elaborados pelos funcionários públicos. Nesse 

sentido, as observações ao atendimento foram fundamentais, pois permitiram analisar 

as contradições entre suas opiniões, atitudes e comportamentos. 

As entrevistas duraram em média 40 minutos. Algumas vezes não havia um local 

reservado para tal, sendo as mesmas realizadas no próprio balcão de atendimento. 

Nesses casos, ao mesmo tempo em que o ambiente tumultuado desviava a 

concentração dos entrevistados, permitia um maior tempo de observação sobre os 

diversos aspectos desse ambiente. 

Todos os funcionários entrevistados tinham como atividade principal o 

atendimento de balcão. A função básica desse atendente no sistema de saúde é o 
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encaminhamento do paciente para o atendimento médico propriamente dito. Esse 

processo de encaminhamento é feito de formas diversas conforme o hospital, o que 

impediu uma uniformidade no que tange ao setor ao qual o entrevistado estava 

vinculado. 

O atendente poderia estar vinculado ao setor de atendimento de emergência 

convencional, ao setor ambulatorial, a um setor denominado "SP A" (Serviço de Pronto 

Atendimento), semelhante mas não substitutivo à emergência, ou ainda a um setor de 

triagem de usuários. A principal diferença em relação a esses é que no setor de 

emergência a tensão tende a ser maior devido a gravidade da situação dos indivíduos 

que se dirigem ao mesmo. Como os funcionários de atendimento de balcão geralmente 

se revezam entre esses setores de forma a evitar a tensão excessiva do setor de 

emergência, não constitui um problema metodológico a diversidade quanto ao setor de 

vinculação do atendente entrevistado. Pelo contrário, permitiu melhor compreensão 

sobre a totalidade do sistema de atendimento hospitalar no serviço público carioca. 

A opção pelo tipo de unidade "hospital geral" deve-se a que, neste tipo de 

unidade, ocorre a mais ampla variedade de perfis de usuários e de serviços do sistema 

de saúde, diminuindo o risco de especificidades em relação a esses dois fatores. No 

entanto, nem todos os chamados "hospitais gerais" prestam todos os tipos de serviços. 

A maioria é especializado em determinados tipos de tratamento. Por exemplo, o 
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Hospital Barata Ribeiro, na Mangueira, é especializado em ctrurgIa plástica e 

ortopedia. 

Confonne já pontuado, o caráter do estudo é qualitativo, o qual pressupõe, e 

partindo de conceitos construídos em referencial teórico, a análise do discurso dos 

entrevistados. Quando conveniente - especialmente no que se refere a aspectos mais 

objetivos, como as condições sócio-econômicas, por exemplo - e como complemento à 

análise discursiva, são fornecidas as classificações para as respostas e, baseado nestas, 

as respectivas freqüências observadas. Em anexo (Anexo 1), apresento a tabulação 

completa das respostas. 

Salvo alguma exceção a ser notificada ao longo da análise, não foi realizado o 

cruzamento estatístico entre as variáveis estudadas. No que se refere a estas últimas, 

serão especificadas por objetivo na ocasião da análise dos dados. 
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3.3. O PERFIL DO ATENDENTE 

3.3.I.CARACTERÍSTICAS SÓCIO-ECONÔMICAS 

o primeiro ponto a ser verificado na tentativa de visualização de um perfil para o 

funcionário público carioca será sua posição sócio-econômica. Em paralelo à sua 

relevância intrínseca, tentarei mostrar a relevância do aspecto sócio-econômico para as 

representações sociais dos atendentes e, conseqüentemente, como centro dos seus 

processos de legitimação. 

O aspecto sócio-econômico será avaliado através das variáveis nível de renda no 

emprego, nível de renda na atividade informal, número de dependentes, tempo 

percorrido de casa ao trabalho, beneficios no emprego e satisfação com o salário -

referentes, respectivamente às perguntas 14, 13, 2, 4, 16 e 15 ( anexo 1). 

É preciso ressaltar, antes de tudo, que a esfera governamental de vinculação do 

funcionário público está estreitamente relacionada com a sua posição sócio-econômica. 

Da esfera municipal em direção a federal sobe o salário do funcionário e, portanto, sua 

posição dentro da estrutura social. Podemos visualizar três faixas de salários básicas: 

de 100 a 200 reais, de 201 a 400 reais, e·de 401 a 650 reais, as quais correspondem, 

respectivamente, às esferas municipal, estadual e federal de governo. 
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Verifica-se a partir daí, não como unanimidade, obviamente, mas a título de 

orientação, que somente os funcionários públicos da esfera federal desfrutam de 

posição econômica minimamente satisfatória, vivendo sob situação econômico

financeira relativamente estável, e recorrendo menos a outras fontes de renda. Já o 

funcionário municipal, que recebe as vezes até menos do que 100 reais (5,1 010 do total 

de entrevistados), não encontra condições dignas de sobrevivência pelo seu salário, 

recorrendo freqüentemente a outras fontes de renda, em geral através da venda de 

produtos em mercados informais. Os funcionários estaduais estão situados entre essas 

duas faixas. 

Essa diferenciação de salário entre as esferas retrata a centralização do poder na 

esfera federal e é pilar de uma política salarial para o funcionalismo público que 

esbanja irracionalidade. O resultado último, e mais grave, desse modelo é a 

desmobilização comunitária e a fragmentação social, já que a grande maioria dos 

funcionários públicos se vê obrigada a passar suas horas de folga buscando alternativas 

de renda no mercado informal, em prejuízo da sua educação, lazer e convívio na 

comunidade. 

No que diz respeito a outras fontes de renda, vale ressaltar que essa foi a 

pergunta que causou maior desconfiança entre os entrevistados que, temerosos de que 

tal informação lhes custasse o emprego, talvez a tenham omitido em certas ocasiões. A 
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parte essas possíveis omissões, foi observado que 46% dos entrevistados possuem 

outras fontes de renda. Esse número pode ser considerado bastante elevado, ainda mais 

levando-se em consideração que a grande maioria dos atendentes é do sexo feminino 

(820/0)1 . 

Vale ressaltar o fato de que 39% dos entrevistados alcançam rendimentos de 

pelo menos 400 reais na fonte alternativa, o que ao mesmo tempo viabiliza e 

desestimula um emprego fixo com remuneração na faixa de 100 a 200 reais. Viabiliza 

ao garantir o sustento que o salário no emprego fixo não garantiria, e desestimula a 

medida em que o indivíduo tende a reservar suas energias e o seu bom humor para a 

atividade que efetivamente garante o seu sustento, levando-se em conta a tranqüilidade 

que a estabilidade do emprego público fornece aos funcionários de forma geral. 

No que se refere aos beneficios, permanece a discrepância entre as três esferas, 

o que agrava ainda mais a diferenciação de posição sócio-econômica entre os 

funcionários. Enquanto os funcionários federais dispõe de ticket refeição, vale-

transporte e assistência médica, os funcionários estaduais e municipais dispõe apenas 

dos refeitórios dos hospitais, sobre os quais as opiniões são divididas. 

1 o termo mais utilizado para caracterizar as fontes de renda informais foi "biscate", com acentuada conotação de 
irrelevância, numa tentativa de desviar do assunto. 



115 

Em relação a dependentes verifiquei que 2/3 dos funcionários sustentam pelo 

menos uma pessoa, sendo de 10,3 o percentual daqueles que compõe famílias grandes, 

com 4 ou mais dependentes. 

Agrupando os dados coletados temos que, somados a remuneração como 

atendente, a renda em outras atividades, e a renda de outros membros da família, nos 

aproximamos da chamada "renda familiar" , e obtemos o seguinte resultado: 

- 18,0% têm renda familiar de menos de 300 R$, vivendo em condições 

miseráveis~ 

- 23,1% têm renda familiar entre 300 e 500 R$, passando constantemente por 

dificuldades para sustento~ 

- 33,3% têm renda entre 500 e 1000 R$, configurando o que chamamos de 

classe-média-baixa~ 

- 25,60/0 têm renda acima de 1000 R$, vivendo em situação de relativo conforto; 

Agrupando ainda mais os dados, percebemos que 41,1 % dos atendentes 

atravessam sérios problemas econômico-financeiros, 1/3 têm motivo para 

preocupações e vivem sob instabilidade, e 'i4 conseguem relativa estabilidade. 

No que se refere ao tempo percorrido de casa até o trabalho, é significativo o 

percentual daqueles que gastam mais de uma hora nesse trajeto (28,1 %). Isso significa 

que quase 1/3 dos atendentes passam pelo menos 2 horas por dia dentro de transportes 
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urbanos, os quais, segundo bem os conhecemos, são extremamente desconfortáveis e 

"stressantes". Outros 25,6% levam de meia a I hora para chegar ao trabalho. 

A partir de uma unificação salarial entre todos os atendentes, e de uma interação 

administrativa entre as três esferas, poderia haver uma realocação de funcionários de 

forma a diminuir o tempo gasto pelo funcionário até o seu local de trabalho. Além de 

representar um salto em termos de qualidade de vida e economia de tempo para o 

funcionário, essa estratégia se refere a uma política para o transporte urbano. 

Ao lado da formação educacional, o nível sócio-econômico aparece como 

elemento-chave para a elaboração das representações sociais por parte dos atendentes. 

Durante as entrevistas, mencionada alguma diferença entre indivíduos, esta se referia 

quase sempre a posição sócio-econômica. A pergunta número 25, que questionava 

sobre a identificação do atendente com o usuário, foi bastante esclarecedora nesse 

sentido. Respostas como " ... todos são iguais. Mesmo com situação financeira melhor, 

todos vão pra debaixo da terra ... ", ocorreram com freqüência. Apesar da tentativa de 

ressaltar a igualdade entre os homens, ficava sempre nítida a diferenciação por nível 

sócio-econômico. 

Recuperando o referencial teórico sobre a sociologia do conhecimento, este tipo 

de representação social é elaborado durante o segundo nível do processo de 

legitimações, paralelo ao processo de socialização primária. Já nos primeiros anos de 
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vida a criança é condicionada a se comportar de acordo com determinados padrões 

sócio-econômicos. Aprende a pedir, a se alimentar, a se vestir e a reconhecer os 

semelhantes de acordo com posições definidas pela escala sócio-econômica. Quem de 

nós nunca ouviu a seguinte frase: "Meu filho, você está parecendo um mendigo com 

essa roupa ... ", ou então: "Isso é coisa de rico ... ". 

A exaltação da posição sócio-econômica como elemento de diferenciação 

existencial tende a ser mais acentuada em populações de baixa renda, obtendo forte 

conotação de denúncia por um lado e, por outro, evidenciando incapacidade para 

mudar essa situação. Na tentativa de driblar a "lei do econômico", as representações 

com esse teor, de acordo com interpretação deleuziana (1973), esbanjam humor e 

ironia. Isso tudo retrata a ideologia da sociedade capitalista moderna e os seus sutis 

mecanismos de ordenação social. O homem, ao nascer, é tatuado com um cifrão. 
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3.3.2. INGRESSO E DEDICAÇÃO 

Essa seção se propõe a descrever a forma pela qual ocorre o ingresso no 

funcionalismo público e a dedicação exigida ao servidor em termos de carga horária e 

volume de trabalho, variáveis avaliadas, respectivamente, pelas perguntas 8 e 3 (ver 

anexol). 

No que se refere ao ingresso no funcionalismo público verifiquei que, de acordo 

com relatos dos funcionários entrevistados, esse pôde acontecer por quatro vias: 

concurso público, indicação, inscrição e nepotismo. O verbo poder foi colocado no 

pretérito perfeito porque, hoje, de acordo com o artigo 37, par.lI, da Constituição em 

vigor, a contratação de funcionários públicos ocorre somente via concurso público. Até 

1988 outras portas de entrada estavam abertas. 

Dentre esses outros tipos de ingresso pouco transparentes que não o concurso 

público, o nepotismo, e aí me refiro exclusivamente aos casos em que houve a troca de 

cargos por votos, o qual alcança 10,2% de incidência, merece destaque. Mesmo não 

sendo essa uma proporção exorbitante se comparada aos casos em que o ingresso 

ocorreu via concurso público (71,8%), podemos considerá-la alta, devendo-se levar em 

conta ainda as possíveis e prováveis omissões nas respostas. 
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Esse quadro demostra o caráter cliente lista de nossa cultura político

administrativa, conforme sugerido no capítulo inicial desse trabalho. O fenômeno da 

troca de votos por cargos públicos, apesar de atualmente mais restrito devido às 

condições impostas pela atual legislação, reafinna ainda seus significados através da 

atuação cotidiana daqueles que "entraram pela janela" no funcionalismo público} . Isso 

ocorre a medida em que os universos simbólicos construídos de acordo com modelos 

clientelistas são transmitidos no convívio com os colegas de trabalho, num processo 

que reproduz e legitima práticas com esse tipo de orientação. O próprio tipo de 

ingresso que o funcionário obteve passa a ser legitimado por ele como sendo a 

realidade dos acontecimentos, o que repercute nos seus discursos, decisões e 

avaliações sobre os fatos pertinentes ao seu trabalho e a sua vida . Por contágio, a 

cultura do clientelismo é disseminada na sociedade. 

Para os funcionários mais antigos, aqueles com mais de 20 anos de casa, é 

significativo o ingresso por indicação. Naquele tempo, quando a administração pública 

iniciava o seu processo de "inchamento " , havia carência de pessoal, principalmente 

para suporte administrativo, e para a esfera municipal que ampliava suas atribuições 

apesar da centralização do poder na esfera federal. Nesse sentido, o recrutamento de 

pessoal se fazia via indicação de diretores de unidades e políticos influentes. Um bom 

1 termo utilizado pela própria categoria. 
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exemplo encontrado na amostra foi o caso do senhor que, mecânico na época, após ter 

socorrido um deputado que tivera problemas com o seu veículo, recebeu uma carta 

com indicação para que ele ingressasse na Prefeitura. Hoje, com 64 anos e sem 

condições fisicas para trabalhar, tem a sua aposentadoria inviabilizada por questão de 

sobrevivência, já que nesse caso seu salário seria reduzido de 130,00 para 70,00 reais. 

No que se refere à carga horária exigida ao atendente, verifiquei que 1/3 dos 

atendentes trabalham em regime de plantão, o qual não tem muito sentido para esse 

tipo de atividade. O funcionário, através de acordo informal com a chefia, já que a lei 

não permite, chega às vezes a cumprir uma carga horária de 24 horas sem interrupção. 

Os resultados de uma carga horária desse tipo, tanto para o atendente como que para o 

usuário, dispensam comentários. Apesar disso o atendente tende a considerar o regime 

de plantão uma boa alternativa, já que assim ele passa a dispor de mais tempo para 

"biscates" . 

Dentre os que trabalham com horário fixo, cerca de 2/3 cumprem 30 horas 

semanais, enquanto que o restante trabalham 40 horas por semana. 

O volume de trabalho, dada a deficiência de pessoal disponível, é sempre 

superior ao máximo que permita confortavelmente para o trabalhador oferecer um 

atendimento de boa qualidade. Devido ao. desgaste fisico e emocional que o excesso de 

serviço impõe ao atendente, o trabalho no balcão tende a ser repudiado pelos 
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funcionários. Muitas vezes é utilizado o revezamento de funções ou setores como 

forma de aliviar a pressão advinda dessa tarefa. São frequentes os casos de 

funcionários que já exerceram diversas funções dentro da mesma unidade. 

Portanto, tanto no que se refere à carga horária mal distribuída, como em relação 

ao volume de trabalho excessivo, chegamos às primeiras conclusões alarmantes sobre a 

qualidade de vida no trabalho dos atendentes do serviço público. 
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3.3.3. FORMAÇÃO E TREINAMENTO 

o foco dessa seção está voltado para o nível de instrução do atendente, o qual 

será observado através de sua fonnação acadêmica, treinamento profissional e 

experiência profissional anterior, variáveis medidas, respectivamente, pelas perguntas I 

( escolaridade), 6 e 7 do questionário (ver anexo 1). 

Confonne já mencionado na seção sobre as características sócio-econômicas dos 

atendentes do serviço público e, ao lado das mesmas, o nível de instrução foi 

identificado como forte elemento diferenciador nas representações sociais do servidor. 

Nesse sentido, a fonnação escolar e o treinamento recebido para o exercício da função 

de atendimento têm influência decisiva no seu comportamento, estando essas questões 

intimamente relacionadas com as suas motivações e com a sua concepção de 

cidadania. 

Assim sendo, efetuei pesquisa minuciosa sobre o que existe ou existiu até 

recentemente em tennos de treinamento para o atendente público em geral e, mais 

especificamente, para o funcionário do setor de saúde. 

No que se refere à fonnação escolar dos atendentes, de imediato impressionou 

favoravelmente o nível de escolaridade dos atendentes. Foi verificado que 69,5% dos 

atendentes completaram pelo menos o segundo grau. Número significativo diante da 
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média da população brasileira e da classificação de Ramos (1983 :227) que enquadra 

esse tipo de funcionário como membro da "burocracia auxiliar", categoria 

caracterizada por Alfred Diamant l pela "incapacidade treinada" e pelo comportamento 

ritualista. 

Foi ainda observado que somente 5% dos entrevistados não completaram o 

primeiro grau, e que 18% chegaram a completar o terceiro grau, enquanto que outros 

18% chegaram a iniciar a faculdade mas ainda não completaram o curso. 

Mesmo sendo a formação escolar de suma importância para o exercício 

profissional, e omitindo-se do exame sobre a sua qualidade, esta deveria fundamentar 

um treinamento para o exercício da função específica de atendimento ao público, o que 

não ocorre. Questionando sobre esse segundo ponto, verifiquei que mais da metade dos 

atendentes (51.3%) não receberam qualquer tipo de treinamento. Na maioria das vezes, 

sequer instruções básicas da chefia foram passadas, conforme pode ser verificado 

através do seguinte relato: 

"Há nove anos me disseram que eu ia trabalhar na pediatria, e que iria uma moça 

lá me ensinar. Estou esperando ela até hoje ... " 

Somente um em cada quatro atendentes tiveram um treinamento específico para 

o exercício da função de atendimento. Outros 20% tiveram treinamento para outras 

Via Ramos (1983) 
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funções, na maioria das vezes um curso sobre o manuseio de arquivos, enquanto que 

2,60/0 passaram por um estágio com a chefia. 

Fora alguns programas governamentais isolados, como o PMA (Programa de 

Melhoria ao Atendimento) e o P AP (Programa de Atendimento ao Público), ambos da 

década de 80 e restritos a funcionários do setor de beneficios da Previdência Social, 

existem duas instituições no município do Rio de Janeiro que dispõe de cursos 

específicos sobre o atendimento ao público para o funcionário público, a saber, a FESP 

(Fundação Escola do Serviço Público) e a Fundação João Goulart. 

A origem da FESP remonta à década de 60. Inicialmente nomeada ESPEG, a 

FESP já foi também ESP na década de 70, época em que mudou para o seu endereço 

atual. Durante todo esse tempo a instituição tem oferecido o curso de atendimento ao 

público, com reformulações no programa conforme as necessidades. 

Atualmente, e desde de 1993, o curso de Atendimento ao Público está vinculado 

ao PROCAM ( Programa de Capacitação Máxima), o qual passou a ser restrito aos 

funcionários da esfera estadual, e constitui-se de uma série de disciplinas, com ênfase 

nas áreas de administração e informática. Desde o tempo em que está vinculado ao 

PROCAM o curso de Atendimento ao Público já formou 400 servidores, a maioria 

policiais e profissionais da saúde. 
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Essa restrição quanto à esfera de atuação do funcionário imposta a partir do 

PROCAM foi extremamente prejudicial ao treinamento do funcionário público, 

gerando dificuldades para o fechamento de turmas, e estreitando as opções para os 

funcionários preteridos, principalmente os da esfera federal, já que os funcionários 

municipais podem dispor da Fundação João Goulart. 

O curso de Atendimento ao Público da FESP é composto por três módulos, com 

uma carga horária total de 39 horas/aula. O primeiro módulo (6 horas/aula) é o 

"institucional", o qual discute a natureza do serviço público, o papel do servidor 

público, assim como os direitos e deveres do mesmo estabelecidos em Constituição. O 

segundo módulo é o "comportamental", o qual compreende 21horas/aula dadas por um 

psicólogo, e trata da interação atendente/usuário, da socialização primária e secundária, 

da percepção, da comunicação, do relacionamento interpessoal, de preconceitos, do 

trabalho em equipe e da criatividade. O último módulo é o "operacional", tem 12 

horas/aula de duração, e aborda os métodos de atendimento ao público, atendimento de 

balcão, atendimento telefônico, a qualidade no atendimento ao público e o perfil do 

profissional de atendimento. 

O método de ensino empregado no curso da FESP prevê, além das aulas 

expositivas, análises de textos, vídeos e o ·estudo de casos. Os vídeos educativos sobre 

o atendimento procuram mostrar as conseqüências sociais de um atendimento de baixa 
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qualidade através de roteiros cômico-dramáticos não muito criativos, mas compatíveis 

com o cotidiano dos servidores públicos. Os textos contidos nas apostilas do curso são 

interessantes, claros, objetivos, e de conteúdo adequado, enfim, bastante elucidativos 

sobre a questão do atendimento ao público e, mais especificamente, sobre o papel do 

funcionário público. 

Apesar de não ter tido a oportunidades de assistir às aulas do curso, o contato 

com uma das professoras e o próprio programa atualmente proposto me transmitiram 

uma impressão favorável em relação a sua qualidade. Houve uma tentativa de avaliar o 

desempenho dos funcionários formados no curso de atendimento ao público da FESP, 

a qual foi operacionalizada através do envio de um questionário às respectivas chefias. 

No entanto, a tentativa foi em vão, já que poucas respostas retomaram. 

Três questões, a parte do conteúdo do curso, merecem destaque como 

prejudiciais a sua execução. Em primeiro lugar, a já citada restrição do PROCAM no 

que se refere à esfera de vinculação do funcionário para a matrícula no curso. Em 

segundo, as deficiências na divulgação do curso, já que é quase unânime entre os 

funcionários o desconhecimento sobre a existência do mesmo. A divulgação do curso é 

efetuada por representantes técnicos das Secretarias Estaduais, os quais se 

responsabilizam pela comunicação entre.a FESP e as instituições. Deveria haver um 

canal direto entre a FESP e as instituições, ou melhor, entre a FESP, e os próprios 
, 
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funcionários e seus sindicatos. Um terceiro ponto prejudicial é a dificuldade de 

liberação do funcionário por sua respectiva direção dada a deficiência no número de 

funcionários nos setores de atendimento. Esse é um problema mais grave, e recorre a 

uma questão mais ampla de política de recursos humanos das três esferas 

governamentais. 

A conclusão a que se chega a partir de todas essas observações a respeito do 

curso de atendimento ao público promovido pela FESP é que este é de boa qualidade 

mas, no entanto, é cursado por uma parcela insignificante de funcionários, os quais 

poucas vezes se apresentam por vontade própria. Isso não ocorre por problemas de 

capacidade de oferta, já que existem professores, instalações e horários disponíveis, 

mas sim pela péssima divulgação dos cursos, por restrições políticas do governo 

estadual, e devido à problemas internos de pessoal das instituições demandantes. Caso 

todos os funcionários públicos tivessem a oportunidade de fazer o curso, com o devido 

acompanhamento e motivação por parte dos supervisores nos seus respectivos locais 

de trabalho, o quadro do atendimento ao público seria outro. 

Além da FESP, a única outra instituição pública que oferece treinamento sobre 

atendimento ao público é a Fundação João Goulart. Nascida em 1975 como 

superintendência, o órgão passou à fundação há dois anos. A partir daí passou a 
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depender de recursos próprios, e vem conseguindo ampliar os seu programa de 

treinamento, assim como o de consultoria. 

Disposta em instalações modernas e bem equipadas, percebe-se na Fundação 

João Goulart uma visão gerencial apurada por parte da Coordenação Administrativa 

que, mesmo não recebendo remuneração condizente com as responsabilidades 

propostas, desdobra-se em busca do aperfeiçoamento da instituição. 

O programa de treinamento da Fundação João Goulart prevê uma grande 

quantidade de disciplinas, divididas em cinco áreas: administrativa, comportamental, 

informática, orçamentaria e uma última chamada "especial", a qual abrange um leque 

de disciplinas de caráter mais específico. Os cursos mais procurados são os de 

administração e os de informática. 

O curso de Atendimento ao Público está inserido na área comportamental, 

ocupando uma carga horária de 24 horas/aula. Não tive a oportunidade de obter muitas 

informações sobre o mesmo, já que os professores mudam constantemente, sendo 

contratados por turma e sem ter vínculo empregatício com a instituição. Soube apenas 

que são formados em média 250 alunos por ano nessa disciplina, número bastante 

abaixo das possibilidades de oferta. 

Assim com na FESP, foi relatado .que após 1988, com a nova Constituição, a 

qual extingue os concursos interno para a ascensão profissional na carreira pública, 
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diminuiu a demanda por treinamento, já que a partir de então os funcionários não 

tiveram mais estímulo para se aprimorarem. 

A impressão que ficou é que, apesar de serem melhor organizados e oferecerem 

estrutura operacional mais adequada, os cursos da Fundação João Goulart perdem em 

conteúdo em relação ao curso da FESP. Essa última instituição possui um programa de 

treinamento mais restrito, porém melhor fundamento e mais aprofundado, conforme 

pode ser observado através da simples comparação em termos de horas/aulas do cursos 

de atendimento ao público. Enquanto na Fundação João Goulart essa disciplina tem 24 

horas/aula, na FESP alcança 39 horas/aula. 

Como conclusão, apesar da formação acadêmica dos atendentes superar as 

expectativas, os percentuais em relação ao treinamento para o exercício específico da 

função de atendimento, e a falta de critérios para a alocação dos funcionários entre os 

setores administrativos, explicam o alto contingente de atendentes despreparados ou 

sem o perfil adequado para o contato com o público. Isso tem impacto direto tanto 

sobre a qualidade do atendimento como que sobre as motivações do funcionário, o 

qual, dadas as ausências de treinamento e vocação para o cargo, trabalham sob 

constante pressão psicológica. 
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3.3.4. IDÉIAS E VALORES 

Antes de analisannos as variáveis concernentes à essa seção, exammemos 

algumas idéias introdutórias. 

Ao definir ideologia como conjunto de idéias e valores comuns numa sociedade, 

Dumont (1993:20) explicita a importância desse conceito para a Antropologia Social. 

Nesse sentido, percorre longo caminho para fundamentar a proposição de que a 

ideologia individualista moderna opera no sentido de separar as idéias dos valores, em 

oposição a uma ideologia holista, na qual estaria embutida a impossibilidade de 

separação dessas duas categorias. 

O exame sobre o caminho percorrido pelo autor, assim como a maioria das 

conclusões oriundas da reflexão sobre essa questão, fogem ao escopo desse trabalho. 

O que irá nos importar, além da própria utilização da categoria "idéias-valores", e 

agenciando-se a uma ideologia na qual essas duas variáveis seriam inseparáveis, serão 

algumas relações estabelecidas ao longo do percurso. 

Talvez a principal dessas relações seja aquela a partir da qual as duas 

configurações propostas, individualismo e holismo, articulam duas conjugações 

distintas entre conhecimento e ação, conforme esclarece o autor: 
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"No primeiro caso (holismo), o acordo entre os dois (conhecimento e ação) é 

garantido ao nível da sociedade: as idéias estão em confonnidade com a natureza e a 

ordem do mundo, e o sujeito nada tem de melhor a fazer do que inserir-se 

conscientemente nessa ordem. No segundo caso (individualismo), não existe uma 

ordem no mundo humanamente significativa, e cabe ao sujeito individual estabelecer a 

relação entre as representações e a ação, ou seja, grosso modo, entre as representações 

e a sua própria ação. Nesse último caso, esse é um mundo desprovido de valores, ao 

qual os valores terão que ser acrescentados pela escolha humana, é um mundo 

subumano, um mundo de objetos, de coisas ... 

Essa transformação só se tornou possível mediante a desvalorização da relação 

entre homens, as quais geralmente controlavam as relações com as coisas." 

O que Dumont pretende mostrar é que, a partir do fenômeno tratado por outros 

autores como "coisificação", a ideologia moderna degenera a relação dialética entre a 

elaboração de universos simbólicos e a interiorização dos mesmos, ou melhor, que o 

individualismo interfere negativamente nos processos de objetivação e subjetivação, 

retirando-lhes os valores assentados a partir dos níveis iniciais de legitimação e da 

socialização primária. 

Conclui-se daí que, de acordo com a ideologia individualista, "valor" designa 

algo diferente do ser, algo distinto da verdade científica, esta sim universal, variando 



132 

conforme o contexto social em toda sua amplitude. Isso introduz um abismo entre o 

"ser" e o "dever ser", fazendo com que a moral ("dever ser") prevaleça sempre à ética 

( "ser"). 

Outro ponto importante a ressaltar é que a emergência do individualismo não 

impede a existência do holismo em certo grau. Nesse sentido, as ideologias 

individualista e holista tendem a se combinarem. No entanto, vale ressaltar que é 

inevitável que a primeira prevaleça sobre a segunda. 

Por outro lado, Dumont (1993) sugere que a relativização dos valores, ou seja, o 

distanciamento desse conceito de um "Bem" a ser buscado, ou de um mundo de idéias, 

reforça a sua importância como categoria de análise antropológica, já que podemos 

falar dos nossos valores e dos valores de alguém, quando antes não podíamos falar do 

nosso Bem e do Bem deles. 

Tomando as idéias acima como referencial, preocupei-me ao longo do trabalho 

de campo sobre os valores e idéias que fundamentam o comportamento dos atendentes. 

Para isso, além do observado nas entrelinhas dos relatos, formulei algumas questões 

diretamente relacionadas ao assunto (Ver Anexo I, questões 25,31,32 e 33), as quais 

tiveram o objetivo de, respectivamente, identificar: a imagem que os atendentes 

elaboram dos usuários; as suas atividades.preferidas fora do horário de trabalho; aquilo 
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que o atendente mais valoriza na sua vida; e as características mais marcantes de sua 

personalidade. 

No que se refere à questão 31, na qual se questiona sobre o que um ser humano 

mais deve valorizar na vida, e apesar da má formulação da mesma, já que menciona a 

palavra "coisas" quando o objetivo era a pesquisa sobre valores, verifiquei que, dos 

nove tipos de resposta que apresentaram freqüência significativa, somente quatro se 

referem propriamente a valores (amor, amor próprio, respeito, amizades). 

Em relação ao erro de formulação vale ressaltar que o próprio autor do trabalho 

se deixou envolver pela tendência à "coisificação". No entanto, como a pergunta gerou 

dúvidas para quase todos os entrevistados, evidenciou-se a amplitude das 

possibilidades de resposta durante os esclarecimentos. 

Acompanhando as idéias de Dumont (1993), percebe-se que valores já não 

condicionam tanto o comportamento das pessoas, cedendo seu lugar a outros tipos de 

motivações, tendo essas em comum um fundamento: a moral. 

Mas, observemos quais seriam essas outras motivações. A resposta que 

apresentou freqüência mais significativa (29,7%), merecendo, por isso, análise 

aprofundada nessa seção, foi "família". Adotada como categoria fundamental de 

análise tanto pela Psicologia Social como pela Antropologia Social, a família nas 
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sociedades modernas, a medida em que fecha-se cada vez mais ao redor de seu núcleo, 

fornece parâmetros para a discussão sobre as dimensões do público e do privadol 
. 

Ariés (1981) indica três fatores centrais ao processo de nuclearização familiar. O 

primeiro se refere à extensão e esquadrinhamento do espaço urbano, processo que 

rompe os limites entre a cidade e o campo, correspondendo ao fim dos "espaços 

livres". O Estado técnico e industrializador advindo da Idade das Luzes estende-se por 

toda a parte e nada mais deve deixar na sombra. 

O segundo fenômeno se relaciona ao precedente, e corresponde ao afastamento 

do local de trabalho da residência e de todo o centro das relações comunitárias. O 

trabalhador é convidado a conhecer um novo mundo, quase sempre caracterizado pelo 

turbilhão humano, sendo orquestrado pelo sopro de sirenes e máquinas para o levante 

de novos demarcadores do espaço privado. 

A terceira força propulsora do processo de nuclearização familiar é de natureza 

psicológica, e corresponde a uma "grande revolução da afetividade". Até então difusa 

entre uma grande variedade de sujeitos através do convívio cotidiano, a afetividade 

passa a se concentrar agora no interior da família. Riés identifica apenas uma 

I o parentesco foi introduzido como objeto de análise antropológica a partir do momento em que verificou-se a sua função 
de organizador das transmissões e alocações de direitos e deveres essenciais à reprodução da estrutura social. Em 
lntrodução ao livro "Sistemas políticos africanos de parentesco e casamento" (1950), Radcliffe-Brown indica o modo pelo 
~ual alguns aspectos da estrutura social como o econômico, o político e o religioso são organizados pelo sistema de 
parentesco nas sociedades primitivas. Segundo Filho (1981), a medida em que as relações de parentesco se autonomizam, 
refugiando-se no domínio do privado, são substituídas como categoria de análise antropológica pela "família". 
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"correlação cronológica" entre esse fenômeno e os dois precedentes, distanciando a 

dimensão psicológica da social. No entanto, entendo os três fatores indicados como 

aspectos intimamente relacionados de um mesmo processo. 

o mesmo autor afinna que a separação entre o lugar de trabalho e o lugar da 

família correspondeu a uma partilha entre o espaço público e o privado, este último 

antes pertencente ao domínio individual, e que agora coincide com a família. 

Relacionado a isso está o fato de a esfera do trabalho e da troca de mercadorias, o que 

faz com que o indivíduo apague a sua individualidade em beneficio do grupo familiar, 

ocasionando a sensação de distanciamento gradual do espaço públic<f . 

Da Matta (1991) oferece uma nova roupagem para a análise da categoria 

"família" ao relativizar os domínios público e privado. O autor afinna que o espaço "da 

casa" só pode ser entendido quando contrastado com o espaço "da rua". Assim, a 

"casa" pode tanto se referir ao quarto de dormir como ao país, como ocorre quando 

nos referimos ao Brasil como a "nossa casa". 

Tal abordagem, extensamente explorada no referencial teórico, eleva a 

importância da categoria "família" ou "casa" para o caso brasileiro, a partir da idéia de 

que essa esfera limita um plano de segmentação comportamental próprio que se 

2 Habermas (1984) vai destacar as alterações no estilo arquitetônico das moradias como fenômeno vinculado à 
privatização da vida. O autor vai observar. a partir do aumento do número de quartos e da diminuição dos salões de 
convivência. a privatização dentro do próprio espaço familiar. Nesse sentido, o limite entre o público e o privado se 
desloca da porta da casa para a porta do quarto de dormir, caracterizando-se o espaço familiar pela ambigüidade. Nele 
existe, ao mesmo tempo, a publicidade vivenciada nas salas de televisão ou jantar, e a privacidade do quarto de dormir. 
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destaca de outro pertinente ao espaço da "rua". Dessa forma a tendência à 

pessoalização, ou "supercidadania", seria própria do espaço da "casa" e discurso dos 

despossuídos que, através deste, harmonizariam-se com a classe dominante; enquanto 

que a universalização, ou "subcidadania", seria característica do espaço da "rua" e 

discurso da classe dominante, como uma forma cínica de maquiar os seus privilégios. 

Uma outra resposta classificada como sendo um valor, a saber, "o respeito", na 

realidade apresentou-se mais próximo a uma relação de poder, pois na maior parte das 

vezes teve conotação de obediência a uma autoridade ou a uma regra, estando distante 

da noção de reconhecimento da individualidade ou de méritos alheios. Acredito que a 

consideração sobre o respeito como um valor por parte dos atendentes é mais um 

reflexo do caráter autoritário que marca as relações sociais no Brasil, entendido o 

termo autoritário como abuso da autoridade. 

Em relação a resposta "religião", deixarei para analisar o tema mais adiante, em 

seção especial. O que nos importará no momento é a sua influência sobre a resposta 

"trabalho". Weber (1987) há muito já ressaltava a influência que a ética protestante 

operou sobre a representação social do trabalho a partir da Reforma. Para a religião 

protestante, o trabalho aproxima o homem da salvação. Chalendar (1973:156) levanta a 

suposição de que o trabalho já era reverenciado pelos católicos desde o início do 

Cristianismo, não como fundamento para a salvação, mas como fonte de dignidade 
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humana. Por isso sou levado a crer que a imagem católica atual do trabalho, já 

marcante desde a sua origem, e contagiada que tem sido pela imagem protestante desde 

a revolução industrial, tem quase a mesma relevância para a vida humana que a própria 

imagem protestante ressaltada por Weber. 

Essas proposições explicam a alta freqüência da resposta "trabalho" (21,6%) 

pelos atendentes como uma das três coisas que um homem mais deve valorizar na vida, 

já que esta deve estar relacionada ao fato de que 51,3% dos mesmos freqüentam 

igrejas católicas ou protestantes. 

Em relação àquelas respostas classificadas como se referindo a "estados 

humanos", a lembrar, saúde e educação, considero a primeira viesada pela própria área 

de trabalho (resposta mais freqüente, 29,7%). Já a relevância dada à educação serve 

para confirmar a proposição feita anteriormente sobre importância desse aspecto dentro 

da totalidade das representações sociais elaboradas pelos atendentes. 

Em relação à resposta "amizades" pode-se inferir sobre a importância que as 

relações pessoais adquirem numa cultura cliente lista que diferencia o tratamento dos 

cidadãos de acordo com critérios econômicos. Nesse sentido, as amizades, mesmo que 

em círculos de baixo poder aquisitivo, harmonizam as relações sociais e legitimam a 

lógica operante numa "sociedade relaciona!", segundo a define DaMatta (1991). 
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o tipo de resposta classificado como "Amor Próprio", a qual aparece com 

freqüência significativa de 270/0, se refere basicamente ao fato de o indivíduo 

considerar que deve-se valorizar acima de tudo a própria vida. Ao mesmo tempo em 

que esse tipo de resposta denota satisfação pela própria existência, o que deve ser 

considerado bastante positivo, reflete o individualismo característico das sociedades 

modernas. De certa forma, retrata o isolamento do indivíduo em relação à 

comunidade. Dumont não se surpreenderia com esse tipo de resposta. 

No que se refere à questão 32, na qual se questiona sobre as características 

marcantes da personalidade do funcionário público entrevistado, a freqüência mais 

significativa indica novamente a vigência da moral assistencialista. 54 % dos 

entrevistados assumiram ser "bondosos, prestativos ou humanos", com grande ênfase 

sobre o primeiro adjetivo (32,4%). Outro resultado que se confirmou foi a importância 

dada ao trabalho, já que 13,50/0 afirmaram como característica própria a dedicação ao 

mesmo. Apareceram também significantemente a "honestidade", "sinceridade" , 

"calma", "paciência", "responsabilidade", "facilidade de fazer amigos" e o 

característico "bom humor" do brasileiro. 

Em relação à pergunta 25, a qual solicita um posicionamento dos entrevistados 

em relação aos usuários do sistema público de saúde, acredito que os resultados 

poderiam ser melhores caso a pergunta fosse aberta (pergunta: Como você vê as 
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pessoas que atende? Opções de resposta: superiores a mim~ iguais a mim~ inferiores a 

mim). As opções de resposta disponíveis impulsionaram o que já seria uma tendência, 

qual seja, a pré-disposição para o discurso "da rua" (DaMatta, 1991), universalizante, 

para a argumentação em favor da igualdade natural entre os homens. Confinnando essa 

tendência, a grande maioria dos entrevistados alegaram uma condição de igualdade em 

relação às pessoas que atende. 

No entanto, nas entrelinhas das respostas puderam ser identificadas algumas 

representações sociais características do brasileiro, o que confinna mais uma vez 

proposições aqui já feitas, e indica possíveis contradições entre atitudes3 e 

comportamento. Algumas respostas mostraram que, mesmo que o posicionamento 

social em relação ao próximo seja universalizante, ressaltando-se a igualdade como um 

valor, existe o reconhecimento de uma lógica oposta vigorante. As seguintes respostas 

à segunda parte dessa pergunta, a qual pede uma justificativa para a primeira, ilustram 

esse fato: 

"Porque todos são iguais. Mesmo com situação financeira melhor, todos vão pra 

debaixo da terra ... " 

"Porque são todos iguais, não adianta dizer que é coronel, é fulano ... " 

3 o conceito de atitude utilizado aqui é emprestado de K.rech, Crutchfield e Ballachey (1969) que a definem como 
envolvendo crenças, sentimentos e, a partir daí, uma tendência para a ação. Nesse sentido, uma atitude não resulta 
necessariamente em um comportamento, apenas aponta para o mesmo. 
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As respostas acima indicam que, mesmo que a situação da entrevista para um 

desconhecido indique a necessidade de um discurso universalizante, são relativizadas 

posições sócio-econômicas. 

Algumas respostas à pergunta 34, quando cruzadas com a pergunta acuna 

analisada, confinnam essas contradições. A pergunta 34 pedia que o entrevistado 

fornecesse um perfil do usuário dos serviços públicos de saúde ( Ver Anexo 1). A 

partir das primeiras respostas à questão 34, as quais sugeriam caracterizações 

pejorativas ao usuário, percebi que poderia confrontá-las com as respostas da pergunta 

25, solicitando que o entrevistado confirmasse a resposta dada anteriormente a essa 

última questão referida. Dentre os 10,80/0 que maldisseram os usuários na resposta à 

pergunta 34, mas que haviam anteriormente afirmado serem "iguais" a eles na resposta 

à pergunta 25, vale a reprodução das seguintes tentativas de explicação para essa 

contradição: 

"Todos são iguais, mas existem pessoas inferiores, mal educadas, agressivas, 

isso existe." 

" ... Nós somos todos iguais, mas têm pessoas que o nível é melhor do que a 

t " gen e ... 

"São todos iguais, mas às vezes os médicos e os enfermeiros passam na frente 

para serem atendidos". 
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" ... Muitas são superiores, pela nossa falta de conhecimento das coisas ... " 

Essas explicações indicam com mais clareza a contradição entre discursos ou 

atitudes, e práticas ou comportamentos. Fica evidente que o discurso exigido pela 

moral social diverge das representações sociais que comandam as práticas dos 

atendentes. No entanto, essas divergências não são causadoras de conflitos. Pelo 

contrário, são muito bem acomodadas pelas compensações sociais que confortam o 

imaginário do brasileiro, e por crenças religiosas, as quais serão analisadas na próxima 

seção. 
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RELIGIOSO COMO REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

Por ser intrínseca ao ser humano a vida em sociedade, um dos aspectos mais 

importantes a ser observado sobre o comportamento humano refere-se ao senso de 

pertencimento do indivíduo a grupos e, conseqüentemente, a sua participação nesses 

grupos. Tanto a elaboração de uma identidade como a de um todo coerente dependem, 

entre outras coisas, da auto-percepção do indivíduo na atividade grupal e da inserção 

desses grupos no contexto social. 

Preocupado em examinar essa questão, indaguei aos atendentes sobre as 

atividades apreciadas fora do horário de trabalho, e sobre os grupos sociais aos quais 

os mesmos sentem ou consideram pertencer (ver anexo I, perg.l9 e 30). 

O resultado mais surpreendente obtido na pesquisa sobre o relacionamento 

social dos atendentes foi a alta freqüência observada em relação à participação em 

instituições religiosas, dado que 64, I % dos entrevistados revelaram pertencer a algum 

grupo religioso. A baixa freqüência de vinculação a grupos civis (5,1%), políticos 

(5,10/0) e culturais (7,70/0) já era esperada e, sob o ponto de vista como o fenômeno 

religioso é legitimado e subjetivado pela sociedade, serve para explicar a ênfase sobre 
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este último. Isso ficará mais claro a medida em que estudarmos em profundidade a 

questão religiosa. 

A constatação sobre a alta freqüência de participação em grupos religiosos me 

levou a supor que a motivação especial encontrada em proporção significativa dos 

entrevistados se devesse em parte a aspectos religiosos. Intensifiquei, então, os estudos 

sobre as duas correntes religiosas que apareceram com freqüência representativa, a 

saber, catolicismo (30,8%) e pentecostalismo (20,5%). Minha idéia girava em tomo da 

confirmação das hipóteses weberianas (1987) de que o "ethos" capitalista tem como 

um de seus pilares básicos a ética protestante que entende o trabalho como fonte de 

purificação e salvação~ 

Essa hipótese, assim como outras suposições, poderiam ser mais rigorosamente 

confirmadas caso houvesse uma preocupação maior na ocasião das entrevistas com a 

questão religiosa, no sentido de obter mais informações sobre o assunto e, 

especialmente, no sentido de identificar as vertentes pentecostais e católicas seguidas 

pelos entrevistados. Digo isso porque essas vertentes, principalmente em relação ao 

pentecostalismo, este já uma variação do protestantismo clássico, modificam 

consideravelmente as formas e os conteúdos que os originaram. Saber, por exemplo, se 

aqueles que se denominam protestantes. são evangélicos tradicionais ou autônomos 1 

1 As igrejas evangélicas são uma variante ao protestantismo clássico. Os evangélicos tradicionais aparecem no início do 
séc.:XX e são os representantes iníciais dessa vertente. No Brasil. essa vertente está representada basicamente pelas 
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seria importante para o aprofundamento de algumas questões específicas que indicam 

exatamente a diferença entre essas duas vertentes. 

No entanto, dado que a relação principal a que me proponho a analisar é entre 

trabalho e religião, o desconhecimento sobre a posição exata do atendente dentro da 

árvore genealógica das religiões não irá ser muito prejudicial. Ainda mais se levarmos 

em consideração que, apesar da multiplicidade de formas e conteúdos de cada vertente, 

o caráter valorativo sobre o qual essas se assentam é basicamente o mesmo em todas 

as vertentes. Nesse sentido, afirma Bittencourt sobre o pentecostalismo (1994:31-32): 

" Essa escala de valores não traz nenhuma novidade. São os velhos princípios 

socialmente aceitáveis e engendrados pela ordem estabelecida. É oportuno sublinhar 

que esses valores adestram as pessoas a cumprirem fielmente seus papéis sociais. 

Disso decorrem as conquistas dos convertidos quanto à restauração de relações 

familiares e harmonia subjetiva. Contribuem ainda para a ascensão social, porquanto 

produzem trabalhadores "exemplares" e patrões "generosos"." 

Além de indicar a unicidade da moral religiosa no Brasil, o trecho acima aponta 

para o ponto de partida da minha investigação, qual seja, a relação entre religião e 

trabalho. Conclui-se daí que a ética pentecostal, apesar de se utilizar de mediações 

Assembléias de Deus e pelas ramificações daí oriundas. As igrejas evangélicas autônomas só aparecem no final dos anos 
70 como uma vertente das igrejas tradicionais. diferenciando-se destas pela radicalização das idéias de cura. dons dos 
espíritos e proselitismo. O principal representante dessa vertente é a IURD - Igreja Universal do Reino de Deus. 
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diversas, ainda conserva a lógica que vincula o trabalho à purificação espiritual oriunda 

do protestantismo clássico. Dessa maneira, minha suposição inicial pode ser desde já 

confirmada, pois realmente o mundo religioso parece induzir graus de motivação 

especiais aos indivíduos. Podemos, então, entender a super dedicação de alguns 

funcionários a partir de parâmetros que distanciam-se do que as teorias motivacionais 

mais famosas propuseram até o momento. 

No entanto, o cumprimento das responsabilidades em relação ao trabalho pelo 

fiel pentecostal encontra fundamento não somente na moral, mas também e, 

principalmente, no utilitarismo. Nesse sentido, são interessantes alguns esclarecimentos 

sobre os fundamentos e as mediações concernentes ao pentecostalismo. 

Segundo Bittencourt (1994), o ritual evangélico opera basicamente com três 

categorias: o exorcismo, as ofertas, e a idéia de cura. Aparentemente dissociadas, essas 

três categorias encontram-se no ideal da "posse". Para a religião pentecostal, e isso é 

mais ressaltado por sua vertente "autônoma", a vida autêntica é aquela em que os 

homens possuem e desfrutam dos bens do mundo. A benção de Deus é diretamente 

relacionada à condição material. Examinemos a forma como se conjugam essas três 

categorias em tomo do fundamento da posse. 

Sendo a posse a condição para a vida autêntica, aparece implícita a necessidade 

de uma explicação para a não satisfação dessa condição, dado que a quase totalidade 
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dos fiéis tem um nível de renda muito baixo. É o paradoxo da miséria. A ausência de 

posses é atribuída a manifestações demoníacas nos corpos, incluindo-se aí seres vivos 

e objetos. E é a partir dessas manifestações que se dá a parte mais importante do rito 

evangélico, o exorcismo. Através dele se efetua a expulsão do "demônio" sobre aquilo 

em que ele se manifesta, proporcionando a idéia de cura para o indivíduo. Mas o que 

viabiliza essa cura é a oferta de bens a Deus, ali representado na figura do pastor, por 

parte do indivíduo. 

Na Igreja Universal do Reino de Deus, vertente que vem alcançando maior 

crescimento nos últimos anos, ocorre a radicalização desse processo, já que o próprio 

fiel encarna a figura do "demônio", o qual trava uma longa batalha com o pastor. Ao 

contrário do que ocorre nos cultos espíritas, onde o espírito manifesto é respeitado 

mesmo sendo representante de maleficios, no culto das Igrejas pentecostais estes são 

rechaçados e humilhados, porém nunca sem antes oferecer resistência. 

Após o exorcismo o indivíduo é conclamado a oferecer todos os seus bens a 

Deus, até o último centavo do seu salário. A idéia é que quanto maior a oferta maior a 

purificação e a graça de Deus, ou seja, é oferecido ao indivíduo a chance da retribuição 

divina em termos de bens para o alcance da vida autêntica. A oferta a Deus é um 

investimento, com níveis de risco como qualquer outro. A expressão da fé se dá 
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exatamente pelo ato de arriscar, pelo fato de se acreditar na recompensa divina. O 

tamanho da fé é proporcional ao da oferta. 

Entendida a lógica de processamento do culto evangélico e a sua fundamentação 

na "posse", torna-se mais nítida a vinculação entre o fenômeno religioso e o "ethos" 

individualista e utilitarista. Além da crença se debruçar sobre o útil, sobre a posse de 

bens, objetivo da fé, é concebida a nível individual ou, no máximo familiar. Nunca 

comunitário ou social. Bittencourt (1994: 31) diz a respeito, referindo-se especialmente 

ao pentecostalismo autônomo: 

" É fato inédito no Brasil uma igreja evangélica manter uma oferta pennanente 

de bens simbólicos, dos quais as pessoas podem se apropriar a qualquer hora do dia ou 

da noite. Isto cria uma modalidade religiosa compatível com o ritmo acelerado e até 

caótico dos centros urbanos, e que se assemelha às compras num supennercado." 

O que fornece dinâmica ao pentecostalimo, ao mesmo tempo possibilitando a 

sua reprodução e assentando um todo ordenado para o fiel, é a necessidade de um 

esforço intermitente para que se garanta efetivamente a posse, já que a "ameaça 

demoníaca" é constante. Ao "demônio" é relacionado todo tipo de desperdício e de 

prazeres inaceitáveis socialmente. E aí a base moral de referência é a mesma que a da 

religião católica. O controle racional dos recursos por parte do fiel, que é levado a 
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largar o alcoolismo e todo tipo de extravagância, pennite a sensação de prosperidade e 

proximidade a Deus. 

A explicação para o paradoxo da miséria é assim legitimada ao nível máximo. 

Ao mesmo tempo em que o sujeito experimenta sua situação cotidianamente, inclusive 

no momento do culto, esta é transcendida pela constituição de universos simbólicos 

fundamentados na religiosidade, pela insistência e abstração de Deus e do Demônio. 

Comparado ao catolicismo, o pentecostalismo leva ao limite a cultura do "é 

dando que se recebe", mandamento que governa a cultura clientelista e assistencialista 

de nosso país. E a medida em que recheia a mente de multidões de oprimidos, expande 

seu patrimônio, adquirindo terras, tecnologia de ponta, e até veículos de comunicação. 

É a industrialização evangélica. 

Par a par com o pentecostalismo, o catolicismo, apesar de se basear em lógica e 

utilizar mediações diversas, também reproduz o clientelismo e, principalmente, o 

assistencialismo. Os dados coletados são bastante indicativos em relação à reprodução 

da lógica do assistencialismo, a qual a moral católica está diretamente associada. 

Quando perguntados sobre as principais características de sua própria personalidade, 

54% se revelaram "humanos, prestativos ou bondosos" e, o que é mais impressionante, 

25,60/0 definiram que cidadania é "ajudar.o próximo", dados estes que serão objeto de 
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análise da próxima seção. Foi incipiente o número de entrevistados que demonstrou 

consciência política ou social. 

Nesse contexto, se explica a ausência de vinculação por parte dos funcionários 

públicos a grupos civis, políticos ou culturais. A harmonia entre a situação e a 

existência individuais é buscada preponderantemente no mundo religioso e, cada vez 

mais, em novas bifurcações que este último proporciona. 

A utopia da vida comunitária parece cada vez mais distante de um mundo em 

que o tempo livre é gasto com TV (300/0), sono (13,5%) e o ócio (16,2%). Mesmo que 

a TV fosse educativa, o sono tranqüilo e preenchido de belos sonhos, e o ócio 

contemplativo, esse tipo de lazer significaria irreversíveis prejuízos para a interação 

humana e para a tentativa de recuperação de ambientes sociais. 
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3.4. A CONCEPÇÃO DE CIDADANIA 

A pergunta sobre o conceito de cidadania, cuja resposta idealmente deveria 
estar na ponta da língua de qualquer funcionário público, foi uma das que gerou 
maior constrangimento entre os entrevistados. No entanto, reparei que muitas 
vezes o constrangimento era sucedido pela reflexão, e a impressão foi que o 
funcionário, naquele espaço de segundos, buscava no conjunto de suas 
experiências no trabalho um sentido para as suas atitudes e comportamentos, ou 
melhor, refletia sobre seu papel social Mesmo confundindo-se na hora da 
resposta, transparecia um sentimento de ausência sobre o que ele próprio não 
sabia definir o que era. Essa noção que lhe surgia de forma confusa era a noção 
de "coisa pública ", a noção de república. 

"O que é cidadania? Ab, isso vareia muito!" 

Essa resposta cômica, trágica e racional quando apoiada na realidade política 

brasileira, indica o constrangimento ao qual me referi no preâmbulo dessa seção. 

Por outro lado, essa resposta sintetiza a multiplicidade de concepções e 

configurações que a cidadania adquire no Brasil de acordo com o sugerido por Da 

Matta (1991). Realmente, os resultados obtidos pela pergunta 27 do questionário, a 

qual questiona sobre o conceito de cidadania, indicam que o brasileiro aponta para os 

mais variados caminhos quando lhe é solicitado uma definição de cidadania. Não 

obstante, alguns desses caminhos configuram tendências, as quais serão o objeto de 

estudo dessa seção. 
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Conforme analisado no referencial teórico, essas diversas concepções e 

configurações não se opõem entre elas mas, ao contrário, são complementares, 

caracterizando o que o referido autor chama de "sociedade relaciona!". Diversamente 

do que ocorre na Europa e nos EUA, onde a universalização prevalece à pessoalização, 

onde a figura do "cidadão" exclui todas as complementaridades e gradações que 

seriam parte dos papéis e hierarquias sociais tradicionais, no Brasil são legitimadas e 

harmonizadas múltiplas formas de interação política e social, as quais, no entanto, 

estabelecem papéis muito bem definidos a serem desempenhados em cada espaço, o 

que permite a didática divisão entre o "espaço da casa" e o "da rua". 

O desconhecimento sobre o conceito de cidadania já era esperado e, por isso, 

também o constrangimento. Mas passado esse momento inicial, o objetivo era 

pesquisar sobre que rios navegava o funcionário público na tentativa de responder a 

pergunta, agora já refeito do impacto causado pela mesma. 

Confirmando as suposições elaboradas no referencial teórico, as sinalizações 

que apontavam para os "rios" nos quais o entrevistado estaria apto a exercitar seus 

direitos e deveres se mostraram pouco visíveis, encobertas por outras que indicavam 

para águas nas quais só se podia mesmo "lavar as mãos", no sentido empregado pela 

cultura popular. Os entrevistados confinnaram a suposição de que o assistencialismo 

obscurece uma concepção de cidadania baseada no exercício de direitos e deveres. 
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Sendo mais claro, e os dados coletados servem para evidenciar o exposto acima, 

verifiquei que 25,6% dos entrevistados mencionaram ou definiram o ato da cidadania 

como o de "ajudar ao próximo". A freqüência apresentada por essa resposta superou as 

expectativas, e tão logo foi detectada como provavelmente alta nos entrevistados que 

testaram o questionário, suscitou a curiosidade sobre o momento em que essa idéia de 

cidadania se consolidou em cada um deles e, em especial, se poderíamos relacioná-la a 

imagem refletida pela campanha da 'Ação pela Cidadania'. Mais adiante analisaremos 

essa relação. 

O que deve ser destacado, ou melhor, o que deve ser confirmado de uma vez por 

todas é o peso que a cultura assistencialista deposita sobre o comportamento do 

brasileiro, pois que esta fundamenta suas atitudes sobre diversos aspectos, conforme 

verificado em cada seção desse capítulo. 

A alta freqüência da resposta "respeito" como conceito de cidadania indica uma 

outra característica cultural muito enfatizada pelos escritores a que faço referência. 

Conforme análise anterior (seção Idéias e Valores), muitas vezes a expressão 

"respeito" adquire o formato do cumprimento de regras, de obediência a autoridades. 

Isso indica que a autoridade não se legitima por seus próprios valores, mas sim pela 

formalidade da regra e pelo caráter coercitivo com a qual se impõe. Herança colonial, 

reproduzido até no ideal republicano vitorioso em 1989, e pela ditadura militar levado 
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ao seu estágio mais avançado, o autoritarismo retira da concepção de cidadania a 

consciência sobre os direitos humanos para ressaltar a necessidade do cumprimento 

dos deveres. Vale a pena a reprodução de duas respostas sobre o conceito de cidadania 

que indicam com clareza a conotação adquirida pelo termo "respeito": 

"Cidadania é servir ao país, cumprir deveres e obrigações, respeito às 

autoridades, melhorar o Brasil." 

"Cidadania é respeito a princípios, regras. Ser humano." 

Grande parte de uma geração que atinge hoje o amadurecimento em sua carreira 

profissional interiorizou o conceito de cidadania durante o regime autoritário. 

Obrigadas a incluir em seus currículos as disciplinas OSPB - Organização Social e 

Política Brasileira - e Educação Moral e Cívica, a maioria das escolas parece ter 

cumprido à risca em seus programas educacionais a orientação militar para a ênfase 

sobre o respeito à ordem e à pátria. A resposta a seguir ilustra perfeitamente o sentido 

que a cidadania adquiriu para boa parte dos funcionários públicos educados no período 

da ditadura militar: 

"Não acredito mais em cidadania... Me disseram no colégio que era algumas 

obrigações ... cantar o hino, ajudar o próximo ... " 

A abertura política e a luta pela expansão dos direitos sociais trouxe a tona o 

debate sobre a cidadania no Brasil, redimensionando a cognição sobre esse conceito. O 
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fato de 30% dos entrevistados nunca ter ouvido a palavra "cidadania" até dois anos 

atrás mostra a insipiência dessa idéia no Brasil. 

No entanto, a utilização do termo pelos movimentos sociais e atores políticos 

comprometidos com o seu redimensionamento deve ser feita de forma mais cuidadosa, 

pois seus adversários políticos já demonstraram tendências para, estrategicamente, 

substanciar o que deve ser entendido como uma relação. A banalização e o uso 

indistinto do conceito de cidadania por aqueles preocupados com a manutenção do 

status quo enfraquecem a idéia de uma nova orientação para a relação Estado e 

sociedade. Tanto em conversas com colegas como nas palavras de Doimo (1994:25), 

nota-se preocupação quanto a super utilização da palavra "cidadania": 

". .. é preciso cuidado para não reeditarmos o erro de avaliação em relação aos 

"novos" movimentos sociais, pois, tanto quanto esses, a noção de cidadania tem sido 

altamente reificada e carregada de conteúdos simbólicos que transcendem seu sentido 

originário. Por isso, antes mesmo de compreendê-la enquanto processo sócio-político 

temos de aceitar o desafio de desvendar a carga simbólica que a ela foi se agarrando 

nesse final de século." 

A própria dificuldade dos movimentos sociais em se adaptar a conteúdos 

comunicativos universalizantes interfere .negativamente para a expansão da idéia de 

cidadania. Segundo F emandes (1994), o discurso coletivizante utilizado no período 
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ditatorial, quando a ação política se limitava ao nível local, desloca os ativistas do veio 

maior de comunicação ensejado pelo individualismo democrático. Apesar de 

reconhecer que renovações de discursos e, concomitantemente, reconstruções de 

universos simbólicos devem ser encarados como processos, faz-se urgente a 

intensificação dos esforços nesse sentido. 

Conforme enfatizado no referencial teórico, entendo que toda forma de 

expressão fundamentada na requalificação da relação entre Estado e sociedade deve 

enfatizar a idéia de espaço público. Somente através do redimensionamento da noção 

de "res pública", ou coisa pública, o indivíduo dará importância e encontrará 

motivação para participar voluntariamente em associações direcionadas para a luta por 

direitos políticos e sociais. 

E no que se refere à percepção do funcionário público sobre direitos sociais e, 

mais especificamente em relação à saúde, os resultados obtidos através das perguntas 

29 e 34 são bastante esclarecedores. Quando questionados sobre quais os direitos do 

cidadão em relação à saúde (questão 29), somente 18,5% dos funcionários 

entrevistados não hesitaram em afirmar a integralidade desses direitos, no sentido de 

que é dever do Estado prestar o atendimento preventivo, ambulatorial, realizar a 

internação se necessário, além de fornecer medicamentos. A grande maioria (57,2%) 

percebe a integralidade dos direitos mas ainda não consolidaram essa idéia, já que só 
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expressaram alguma opinião após a indução do entrevistador. Caso não houvesse essa 

indução, acredito que a maioria dos entrevistados não responderiam a essa questão. 

Um resultado interessante e revelador foi que um número significativo de 

entrevistados (12,6%) concebe o direito como a realidade dos fatos, geralmente 

afirmando a precariedade do serviço público pelos mais variados motivos. A seguinte 

resposta ilustra essa questão: 

"A pessoa tem direito a qualquer tipo de atendimento precário." 

Nesse caso, revela-se o desconhecimento até mesmo da forma da lei, quando 

esta refere-se a direitos sociais. Desconsidera-se a possibilidade de formalização das 

relações sociais através de leis. Interpreto esse fato como correspondendo ao 

rompimento em grau máximo da imagem clássica das leis, as quais baseavam-se em 

valores, só sendo concebidas a partir da impossibilidade da garantia do "Bem" no 

mundo dos homens. Deleuze (1973) talvez se surpreendesse ao perceber que nem 

mesmo a sua forma a lei consegue preservar. O significado da lei aproxima-se 

definitivamente da desvirtuada idéia de polícia, da necessidade de manter a ordem 

social. 

Pequena parcela dos entrevistados (7,2%) afirmou que os direitos do cidadão em 

relação à saúde são parciais, ou seja, que.as pessoas têm direito apenas a determinados 

tipos de tratamento. Em certo sentido esse tipo de resposta sugere também a percepção 
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de direito como fato, já que é pouco provável que circule a informação de que os 

direitos são restritos. Outra pequena parcela (3,70/0) ainda vive sob a Constituição de 

67, afirmando que só tem direito à saúde quem contribui para a previdência. 

A pergunta 34 do questionário, que mede a percepção dos funcionários sobre as 

transformações ocorridas no sistema de saúde após a sua unificação, apresenta 

resultados parecidos. Somente 19,2% dos entrevistados se referiram à ampliação dos 

direitos à saúde a partir da criação do SUS. Provavelmente, são os mesmos que não 

hesitaram em afirmar a integralidade dos direitos do cidadão na pergunta 29, pois que 

essas duas freqüências se aproximam. 

Em relação à pergunta 28, a qual questionava sobre quando e onde o 

entrevistado ouvira a palavra "cidadania" pela primeira vez, o objetivo era identificar 

até que ponto a vinculação entre solidariedade e caridade desvirtuou o caráter 

educativo da campanha da "Ação pela Cidadania", resultando na geração dos efeitos 

inversos aos pretendidos, ou seja, na reprodução do assistencialsmo. Imaginei que, 

como a idéia de cidadania ainda é vaga para a maioria das pessoas, quando 

questionados sobre onde foi ouvida pela primeira vez a palavra "cidadania", os 

entrevistados a vinculariam à campanha da 'Ação pela Cidadania', pois que esta foi 

amplamente difundida pela mídia e havia essa opção de resposta (a pergunta foi 
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fechada). A partir daí, bastaria o cruzamento com a pergunta 27, que questionava sobre 

o conceito de cidadania, para a confirmação ou não da referida suposição. 

De início, a freqüência para essa resposta se mostrou aquém do esperado, já que 

somente 10,80/0 dos entrevistados afirmaram ter ouvido pela primeira vez a palavra 

"cidadania" a partir da campanha da 'Ação pela Cidadania', enquanto que outros 

18,9% disseram ter ouvido esse termo pela primeira vez a menos de dois anos, mas 

sem certeza de onde ouviram. Em relação a esse último grupo, mesmo não tendo 

vinculado a palavra "cidadania" a referida campanha, creio ser interessante também o 

seu estudo, pois que o conceito de cidadania foi intemalizado exatamente na época de 

pique da campanha. Para tal, examinei os questionários que apresentaram como 

resposta para a questão 28 essas duas opções de resposta: a) "faz menos de dois anos, 

mas não me lembro exatamente aonde"~ e b) "quando soube da campanha do Betinho". 

O cruzamento das questões propostas (27, a qual referia-se ao conceito de 

cidadania, e 28, a qual procurava identificar a data e o meio pelo qual o atendente 

ouviu a palavra "cidadania") não confirmou minhas suposições e, muito pelo contrário, 

dentre aqueles que escolheram as letras ª ou º- como opção de resposta para a questão 

28 (em síntese, aqueles que formaram um conceito de cidadania a menos de dois anos), 

houve uma freqüência de vinculação da cidadania ao assistencialismo menor do que a 

verificada em relação ao total de respostas ( 9% vs. 25%). Isso não significa que esse 
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grupo tenha uma concepção de cidadania mais em acordo com a definição proposta 

(direitos e deveres), já que, por outro lado, a freqüência daqueles que não souberam 

responder à questão 27 aumentou nesse grupo em relação ao total (27% vs. 120/0). Esse 

último resultado parece bastante coerente, já que o fato de as pessoas terem ouvido 

pela primeira vez a palavra "cidadania" recentemente explica o desconhecimento sobre 

o significado desse termo. 

Portanto, a minha hipótese de que a campanha da "Ação pela Cidadania" estaria 

reforçando a moral assistencialista não se verificou. Por outro lado, isso parece 

confirmar o peso que a formação educacional do período autoritário e, principalmente, 

a formação religiosa, depositam em favor da retórica assistencialista. 

Concluindo, não obstante podermos confirmar a hipótese de DaMatta (1991) 

sobre a multiplicidade de cidadanias do brasileiro, percebe-se que a concepção sobre 

esse conceito, quando elaborada, tende a ser bastante influenciada pela moral 

assistencialista e pela cultura autoritária que nos caracterizam. 

Portanto, ficam duas questões para reflexão até a conclusão desse trabalho: será 

o exercício democrático capaz de romper a lógica assistencialista? E, a partir daí, 

seremos capazes de construir um modelo de cidadania calcado na igualdade dos 

homens perante uma pauta de direitos.e deveres, ou faz parte de nossa essência a 
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multiplicidade de concepções de cidadania, a complementaridade entre o discurso "da 

casa" e o "da rua"? 
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3.5. A QUALIDADE DO ATENDIMENTO 

o objetivo dessa seção é analisar a qualidade do atendimento de balcão prestado 

aos usuários dos hospitais gerais cariocas. Confonne será explicado mais adiante, o 

exame sobre essa questão será baseado muito mais em impressões tiradas da 

observação de situações de atendimento, do que da análise das respostas dos 

entrevistados às perguntas fonnuladas referentes ao assunto. 

Não obstante, façamos inicialmente algumas considerações sobre as instalações 

fisicas e o material disponível para o trabalho dos atendentes de balcão nos hospitais 

gerais do município do Rio de Janeiro. 

No que se refere às instalações fisicas observei uma grande variedade de 

situações. De fonna geral, podemos dizer que a arquitetura e a administração do 

espaço fisico dos hospitais gerais não é direcionada para o atendimento de balcão. Nos 

casos em que este não é realizado em locais improvisados, verifica-se que o mesmo é 

relegado a último plano, o que não quer dizer que os ambulatórios, e mesmo as salas da 

administração, sejam bem arquitetados. 

As exceções dentro desse quadro geral ocorrem basicamente por um motivo, a 

saber, a construção de novas unidades de atendimento. Com relação a esses casos 

parece ter havido maior preocupação por parte dos projetistas com o atendimento de 
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balcão. O melhor exemplo nesse sentido é a nova unidade construída no Hospital Geral 

de Bonsucesso que, além de bem localizada e sinalizada, é adequada tanto ao público 

que dispõe de assentos para a espera como que para a administração do processo de 

triagem por parte dos atendentes. 

Portanto, no que se refere a estrutura física para o atendimento de balcão, 

verificou-se que esta deixa muito a desejar. No que tange ao atendimento médico, 

esforços extras são empregados para a manutenção de algumas unidades, que oferecem 

espaço interno bem distribuído e em estado satisfatório de conservação. Podem ser 

citados como exemplo nesse sentido o Hospital Municipal Salles Neto, o Hospital 

Municipal Miguel Couto, o Hospital Geral de Jacarepaguá e o Hospital Geral de 

Bonsucesso. Em contrapartida, encontramos outros em estado de conservação 

deplorável, como o Hospital Municipal Carlos Chagas, o Hospital Estadual Getúlio 

Vargas, e o Hospital Municipal Paulino Werneck, atualmente em reformas. 

No que tange ao material disponível para o trabalho de atendimento de balcão, 

percebi correspondência com a adequação das instalações físicas, já que a preocupação 

com a manutenção de algumas unidades se reflete sobre essa questão. Assim sendo, as 

unidades que dispõe de melhores instalações tendem a ser as mesmas que dispõe de 

mais material. No entanto, devem ser observadas as distintas habilidades para a 

administração de material entre os responsáveis por cada unidade. 
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o número de reclamações por parte dos atendentes em relação a falta de 

material foi significativo. Apesar de tais reclamações serem justas, dadas as 

deficiências na quantidade e na qualidade de material disponível, estas operam como 

mecanismo de defesa por parte dos atendentes quando questionados sobre a qualidade 

do atendimento. Isso fica claro através da menção imediata do problema como resposta 

ao questionamento. Certamente a falta material prejudica a qualidade do atendimento, 

mas o desembaraço e a criatividade característica dos brasileiros colocam em dúvida o 

fato de essa questão ser colocada em primeiro plano por parte dos atendentes. Outra 

indicação de que essa alegação atua como mecanismo de defesa é que não verifiquei 

correspondência direta entre a falta de material e qualidade do atendimento. 

Corrêa e Cardoso (1988), analisando o comportamento dos servidores no 

contato direto como o "público-cliente" da área de beneficio da Previdência Social, 

identificam dois tipos de mecanismos de defesa. O primeiro deles seria um mecanismo 

de defesa individual, legitimado através de decisões e valores alheios à organização, ou 

seja, que muitas vezes dizem respeito a representações distintas às dominantes dentro 

da cultura organizacional. O outro tipo seria o que as autoras chamaram de 

"mecanismo de defesa estrutural", e diz respeito à institucionalização de um sistema 

mútuo de apoio entre cada funcionário dentro do grupo de trabalho, relacionado ao que 

alguns estudiosos da burocracia chamam de "comportamento ritualista". Esse sistema 
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pode operar com algum grau de formalização, ou informalmente, quando cada 

funcionário é levado a desempenhar a seu modo o papel de "amortecedor". Os dois 

tipos de mecanismos de defesa, o individual e o estrutural, podem ocorrer 

paralelamente ou serem substitutivos. 

A alegação em primeiro plano da questão da falta de material é um exemplo é 

um exemplo de mecanismo de defesa estrutural da parte dos atendentes. Este seria de 

caráter informal, já que não se verificam graus elevados de coesão por parte dos 

funcionários tanto no que tange às formas de abordar o assunto, como no que se refere 

a reivindicações à gerência. 

Outro exemplo de mecanismo de defesa estrutural foi a alegação de que o 

atendimento naquela unidade era de qualidade elevada se comparada as outras 

unidades. Muitas vezes essa idéia era atribuída aos usuários, que emitiriam opiniões 

nesse sentido. Certas vezes admitiu-se que o atendimento era mau feito mas alegou-se 

que, pelo menos, era melhor do que em outros hospitais. Esse exemplo de mecanismo 

de defesa revela uma característica marcante de nossa cultura, que é a tentativa de 

subjugar o próximo para se auto afirmar. Quando isso não sinaliza uma tentativa de 

posicionamento no ambiente competitivo em que vivemos, serve para confortar-nos 

diante da própria mediocridade. Sobre essa segunda possibilidade, podemos considerá-
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la como uma das causas da nossa passividade diante da má qualidade de produtos e 

servIços. 

"Não mudou muita coisa não, o atendimento continua o mesmo. Aqui não 

funciona. " 

Essa foi a resposta de um dos entrevistados à pergunta sobre qUaIS as 

modificações percebidas após a unificação do sistema público de saúde (pergunta 34, 

ver anexo 1). Apesar de estar longe de constituir unanimidade, conforme veremos, esse 

relato retrata a representação que o senso comum elabora sobre o atendimento ao 

público na cidade do Rio de Janeiro. 

Não obstante, a tentativa de fazer o funcionário refletir sobre, e avaliar a 

qualidade do serviço prestado aos usuários não obteve resultados satisfatórios (ver 

anexo, perg. 21 e 22). O que parece ter sido decisivo para essa ineficácia foi o caráter 

excessivamente incisivo da pergunta fechada que introduzia o assunto. Uma pergunta 

aberta e mais amena obrigaria o entrevistado a uma reflexão mais aprofundada. Ao 

precipitar-me na introdução da questão fortaleci os mecanismos de defesa dos 

entrevistados. A prova de que estes últimos não conseguiram ser desarmados é que 

nenhum dos entrevistados avaliou o atendimento como ruim ou péssimo, duas das 

opções disponíveis na pergunta fechada .. 



166 

Esse talvez tenha sido o maior erro cometido no trabalho, já que a questão era de 

suma importância para a consecução dos seus objetivos. Dessa forma, tentarei 

comentar a percepção que os funcionários têm sobre o seu próprio trabalho baseado 

mais em impressões que interiorizei do que pelos dados coletados através dessas duas 

questões. 

Como ressalva, imagino que, mesmo que o assunto tivesse sido introduzido com 

maiS cuidado, seria dificil o alcance de respostas que expressassem fielmente a 

subjetividade dos entrevistados, já que estes parecem sempre preparados para disparar 

mecanismos de defesa frente ao menor sinal de ameaça a sua integridade moral. 

Reconhecer falhas é uma grande dificuldade para o brasileiro. Encaro essa deficiência 

pelo caráter autoritário que domina as nossa formas de relacionamento pessoal. O 

autoritário vê as regras que ele próprio formula como um fim em si mesmas, o que o 

impede de refletir tanto sobre a questão sobre a qual elas se aplicam como que sobre 

possíveis injustiças cometidas pelo juízo daquele que a demanda. Como proteção, ao 

invés de argumentos apresenta mecanismos de defesa. 

Enfim, a par das dificuldades por parte dos atendentes em falar sobre suas 

próprias responsabilidades e do erro cometido por mim na condução da entrevista, 

prossigo a minha análise. 



167 

Percebi em pequena parcela dos entrevistados um posicionamento crítico em 

relação à qualidade do atendimento prestado. Alguns deles, visivelmente mais 

habilitados e compromissados com um atendimento de qualidade, seja por um 

treinamento adequado ou por uma habilidade imanente, mencionaram a falta de preparo 

de alguns colegas para o relacionamento com o público. Nesse sentido, relataram que o 

atendimento só alcançava certo grau de qualidade devido à esforços individuais 

isolados. 

Os esforços individuais constituíram a maior surpresa da pesquisa. Mesmo sob 

condições adversas em relação aos mais variados aspectos, como baixo salário, 

excessivo volume de trabalho, falta de material e, assim por diante, não configuraram 

exceção os casos de pessoas que efetuam um atendimento de alta qualidade. Apesar de 

aparecerem mais como fragmentos, e menos como grupo orientado por determinada 

cultura organizacional, tais atores mostraram que a representação que o senso comum 

faz da qualidade do atendimento no serviço público carioca é equivocada. Não quero 

dizer com isso que se possa fazer uma avaliação positiva sobre a qualidade do 

atendimento no sistema de saúde como um todo, mas a reunião desses "fragmentos" 

(bons atendentes) indica um nível de qualidade muito superior ao que se comenta. 

Possivelmente nem sempre a alegação por parte dos atendentes de que alguns 

pacientes percorrem grandes distâncias para serem atendidos naquela unidade estejam 
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relacionados ao acionamento de mecanismos de defesa, mas que realmente esse fato 

seja motivado por experiências positivas isoladas. 

A partir da observação desses fatos chegamos a uma situação contraditória. A 

dedicação ao trabalho e a compaixão pelo próximo demonstrada por quantidade 

significativa de atendentes, apesar de, a princípio, estarem mais relacionadas com 

características culturais que dificultam a consolidação da democracia, e aí me refiro 

especialmente ao assistencialismo, e que se opõem ao efetivo exercício da cidadania, 

contribuem decisivamente para a qualidade do atendimento no serviço público. Ou 

seja, o assistencialismo dá e, ao mesmo tempo, retira a possibilidade de melhoria na 

qualidade do atendimento. 

O reforço por parte da opinião pública da objetividade dos resultados revelados 

acima, ou seja, das experiências positivas isoladas oriundas de contatos com atores que 

dirigem a solidariedade e a compaixão para o assistencialmo, é o que fundamenta as 

demandas por campanhas de caridade. Estas, ao mesmo tempo em que confortam o 

sofrimento daqueles mais necessitados, reproduzem a racionalidade que transforma 

valores em bens. Dessa forma, as experiências positivas a partir do contato com os 

atendentes apenas reproduzem o assistencialismo e a passividade, em detrimento do 

reconhecimento de um atendimento de boa qualidade como um direito. 
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Concluindo, ao manter acesas as evidências de que nem todos são dominados 

pela racionalidade instrumental a partir da produção de experiências positivas isoladas, 

a cultura assistencialista opera a sua própria reprodução e perpetua a sua lógica de 

atuação na sociedade. A melhoria efetiva, e não apenas pontual, da qualidade do 

atendimento no serviço público depende de forças que obstruam essa lógica e indiquem 

aos indivíduos que tal melhoria depende da sua própria luta pela efetivação dos seus 

direitos. 
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3.6. A GERÊNCIA HOSPITALAR FRENTE À QUESTÃO DO 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

Como complemento às analises sobre a realidade dos atendentes de balcão dos 

hospitais públicos cariocas, farei algumas observações sobre a contribuição dos 

gerentes, enquanto tais, para as atividades de atendimento. 

Sendo os personagens centrais do estudo os atendentes de balcão, poucas vezes 

estive em contato direto com os gerentes dos hospitais visitados, o que impede uma 

visualização precisa sobre os problemas enfrentados pelos mesmos. Mesmo assim, 

algumas questões ficaram evidentes a partir da observação da rotina de funcionamento 

do sistema público de saúde do município. 

Observando as diversas formas de processar a atenção médica em sua totalidade, 

percebi grande heterogeneidade em relação à filosofia gerencial adotada nos hospitais 

públicos do município. A impressão que fica é que sequer existem diretrizes básicas 

para a administração hospitalar na rede pública ou, se existem, não são cumpridas. A 

parte o estilo individual de cada gerente, o que se observa é a ocorrência de de 

administrações altamente centralizadoras ao lado de outras descentralizadas, a 

formalidade exagerada frente à informalidade total, a preocupação com a capacitação 

dos funcionários ao lado do desleixo em relação à formação e as condições de trabalho 
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dos mesmos, enfim, posições administrativas excessivamente contraditórias. Isso 

indica a falta de conscientização sobre a necessidade da perseguição a objetivos e 

metas, o que implica na desmotivação por parte dos funcionários, e impossibilita uma 

avaliação precisa do sistema público de saúde em sua totalidade por parte do usuário, 

mesmo considerando-se as dificuldades para tal inerentes ao setor de saúde! . 

As referências se dão a nível institucional, e não mais a nível do sistema como 

um todo, o que é confirmado pelos resultados iniciais da pesquisa "Comparative Health 

Policies in Latin America"2 . No meio da heterogeneidade, percebi uma tendência para 

o estilo centralizador, pouco comunicativo e preponderantemente informal. 

Acredito que a alocação diferenciada de recursos tenha importante influência 

sobre essa heterogeneidade. Conforme já ressaltado anteriormente, parece haver um 

esforço político para a manutenção de unidades de referência, principalmente a nível 

municipal, onde foram percebidas maiores disparidades. Dispondo de estruturas fisicas 

renovadas, mão de obra mais qualificada e tecnologia avançada, alguns gerentes 

encontram mais facilidades para administrar, habilidades à parte. 

Retomando ao nível estritamente gerencial, foi constatado que 74,3% dos 

atendentes não passam por qualquer tipo de avaliação, e que somente 20,6% são 

I Tais observações podem ser confirmadas pelo trabalho de Azevedo (1995), a qual realizou entrevistas com diretores de 
hospitais públicos do Município do Rio de Janeiro. 
2 Na fase inicial desse trabalho, coordenado pela prof. doutora Sonia Fleury Teixeira - FGVIFIOCRUZ - foram aplicados 
50 questionários com questões relativas à utilização de serviços de saúde. Quando questionados sobre o sistema utilizado a 
resposta na maioria das vezes se referiu a uma instituição. 
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fonnal e periodicamente avaliados. Isso retrata, mais uma vez, o desleixo sobre os 

resultados e a eficiência do atendimento ao público, além da falta de percepção sobre 

processos avaliativos como um instrumento gerencial. Em uma ou outra unidade foi 

citada a intenção de promoção de processos avaliativos mas, de maneira geral, 

percebe-se que esse instrumento administrativo é pouco utilizado' . 

Tanto a ausência de processos avaliativos como de políticas de treinamento, já 

observada anterionnente, são indicativos da pouca atenção da gerência às atividades de 

atendimento ao público. Em meio à diversidade de problemas operacionais e 

financeiros com os quais os gerentes se defrontam diariamente, parece não haver lugar 

para o atendimento ao público, o qual é sempre relegado à último plano. 

Quando identificada a importância do atendimento ao público, o apOlO 

educacional e motivador por parte da gerência é decisivo para a qualidade das tarefas 

concernentes a essa atividade. O atendente em geral só percebe com clareza a 

importância do seu trabalho quando a gerência se preocupa em integrá-lo com as outras 

atividades desenvolvidas no hospital. Encarado como uma atividade de rotina e sem 

importância pelos gerentes, o atendimento é um péssimo cartão de visitas para o 

3 A avaliação, quando encarada como processo a ser efetuado em conjunto com a implementação de políticas. permite o 
acompanhamento e a correção dos rumos das mesmas. favorecendo a constante revisão estratégica e a consecução dos 
objetivos e metas planejados. Além disso, estimula o trabalho. fornece transparência aos procedimentos e coesão ao grupo, 
interferindo positivamente no relacionamento pessoal. Enfim, é um instrumento que está relacionado e serve de auxílio ao 
planejamento. 
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hospital público e, em última instância, é decisivamente negativo para a qualidade da 

relação entre o Estado e a sociedade. 

Conforme já visto, a impressão que ficou após as entrevistas e as observações é 

que o bom atendimento é realizado muito mais em conseqüência de esforços ou 

habilidades individuais do que de estímulos da gerência. Apesar de pouco ocorrerem, e 

confirmando as proposições do parágrafo acima, onde houveram estímulos positivos 

por parte da gerência, estes foram correspondidos, como nos casos dos Hospitais 

Rocha Faria e Miguel Couto. Nesses hospitais percebe-se uma interação mais 

significativa entre gerência e atendente, o que resulta em maior motivação por parte 

desses últimos. 

No que concerne à efetividade gerencial alcançada a partir do início da 

unificação do sistema, apenas 3,80/0 dos entrevistados consideram que o atendimento 

de balcão melhorou, sendo que 11,5% observaram modificações administrativas 

positivas. Esse número reflete a baixa efetividade alcançada até o momento pelas 

modificações implementadas pelo SUS. 

Em síntese, o convívio hospital me mostrou que o setor de atendimento ao 

público não é fonte de preocupação para os gerentes, os quais alocam apenas o mínimo 

de recursos necessários para a reprodução desse setor. Mesmo reconhecendo as 

dificuldades em termos de recursos, uma maior atenção por parte dos gerentes às 
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atividades de atendimento poderiam representar melhoras significativas para esse setor 

e, em última instância, para a qualidade da relação entre Estado e sociedade. 
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CONCLUSÕES 

ConfOlme ressaltado na introdução, a estratégia a ser praticada nesse trabalho 

consistiria na abertura de espaços para a descoberta de novas relações entre os 

aspectos que interferem sobre a qualidade da relação entre o Estado e a sociedade no 

Brasil, de forma a vislumbrar tendências e chegar à algumas conclusões sobre a 

sociedade brasileira como uma totalidade. 

Entendia que somente através de uma abordagem desse tipo seria possível 

atingir o objetivo de ampliar a questão do atendimento ao público, ultrapassando o 

caráter instrumental que lhe vem sendo atribuído, e destacando o seu papel central na 

relação entre o Estado e a sociedade. 

A idéia-chave que motivou tal objetivo é a compreensão das estruturas de poder 

que direcionam a relação entre o Estado e a sociedade depende do exame das relações 

de poder a nível micro e, nesse sentido, as relações de atendimento, ao colocar frente à 

frente representantes do Estado e da sociedade, configuram as situações mais 

relevantes para tal compreensão. Partindo dessa idéia, procurei ao longo da primeira 

parte do segundo capítulo reunir argumentos em favor do redimensionamento da 

questão do atendimento ao público. 
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Ressaltada a importância da questão do atendimento ao público, quando afirmo 

que novos parâmetros precisam ser buscados para sua análise, refiro-me 

principalmente aos aspectos culturais e contingenciais que condicionam as relações 

entre os atores envolvidos. Não só no que diz respeito à questão do atendimento, mas 

para qualquer tipo de relação social, somente compreendemos os fenômenos sociais 

quando nos dispomos a examinar os referidos aspectos. Isso pode parecer trivial para o 

leitor de ciências sociais, mas os administradores tem grande dificuldade de trabalhar 

com esses parâmetros. De forma geral, e salvo exceções, abordagens que procurem 

captar a riqueza intrínseca às relações sociais no mundo organizacional são substituídas 

por "receitas de bolo" para a "motivação" de "recursos humanos" pelos teóricos da 

administração. 

Na tentativa de desviar dessa tendência, como meio de verificar até que ponto a 

questão do atendimento pode ser ampliada e, exercitando a aplicação dos parâmetros 

destacados acima, efetuei estudo sobre o atendimento de balcão nos serviços públicos 

do município do Rio de Janeiro. 

A maioria das hipóteses antropológicas e sociológicas formuladas no primeiro 

capítulo, assim com outras de caráter mais objetivo foram confirmadas. Dentre estas 

destacam-se: as péssimas condições de trabalho dos atendentes, seja no que se refere 

ao espaço fisico, ao volume de trabalho, ou à carga horária imposta~ a desconfortável 
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situação sócio-econômica da maioria dos atendentes, motivada pelos baixos salários~ a 

identificação de atitudes e comportamentos característicos da cultura c1ientelista, 

assistencialista, nepotista, autoritária e personalista que marcam o brasileiro e~ como 

conseqüência de tudo isso, um atendimento de baixa qualidade. 

Não obstante, e no que se refere à esta última hipótese, vimos que a mesma 

somente em parte foi confirmada, já que o atendimento de boa qualidade foi 

encontrado em número significativo. Porém, as observações e a análises dos dados 

coletados nas entrevistas mostraram que a explicação para o atendimento de boa 

qualidade encontra-se menos na percepção por parte dos atendentes sobre os direitos 

dos usuários, e mais no altruísmo característico de culturas assistencialistas. Nesse 

sentido, apesar do número relevante de casos de bom atendimento observados, estes 

são pontuais e não constituem caráter das culturas organizacionais. 

Deparamo-nos, então, com as seguintes questões: é possível romper a lógica 

assistencialista, e partir em direção a um novo modelo de cidadania para o Brasil? É 

possível construirmos um modelo de cidadania no qual o atendimento de boa qualidade 

não seja pontual, mas sim intrínseco ao próprio modelo? 

Para responder a essas perguntas examinemos quatro tendências que se 

manifestam no cenário atual das relações entre o Estado e a sociedade no Brasil. 
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Em primeiro lugar, verifica-se a perda da capacidade do Estado em atender às 

demandas sociais, a qual vem se retratando principalmente através da deterioração dos 

sistemas de educação e saúde. Como forma de responder a essa crise, e seguindo uma 

tendência mundial, está sendo redimensionado o papel do Estado na economia 

nacional, e propostos programas de saneamento fiscal e modernização administrativa e 

tributária. Nesse sentido, está em curso no Brasil o processo de privatizações, e na 

"crista da onda" as discussões sobre as reformas administrativa, tributária e 

previdenciária. 

Em segundo lugar, e conforme ressalta Reis (1995), se por um lado o modelo do 

Estado-desenvolvimentista integrou o país em tomo de um interesse coletivo, por outro 

dificultou a legitimação da autonomia e da luta dos grupos sociais por seus interesses. 

Como resultado desse segundo fenômeno, percebemos a dificuldade do brasileiro em 

associar-se para a busca de objetivos comunitários. Como decorrência dos conflitos 

gerados pela exclusão social, verifica-se uma tendência para os indivíduos fecharem-se 

cada vez mais em tomo do núcleo familiar, distanciando-se de práticas motivadas pela 

solidariedade social. Os custos de oportunidade da associação parecem cada vez 

maiores dadas as necessidades familiares imediatas] . 

1 Reis (1995), utilizando o conceito de "familismo amoral" de Banfield, explora de forma brilhante essa tendência de 
afrouxamento da solidariedade social na América Latina. 
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Em terceiro lugar, e representando uma contra-tendência em relação às duas 

primeiras, verifica-se, a partir do processo de democratização das informações e da 

atuação de alguns movimentos sociais, uma tendência geral de conscientização sobre 

os direitos do cidadão, ou seja, cresce a percepção sobre um modelo de cidadania 

baseado em um Estado de Direito. Apesar de identificar essa tendência, a velocidade e 

a direção exata com que esse processo educativo se desenvolverá são pouco 

previsíveis. No que se refere especificamente à direção do mesmo, e levando-se em 

consideração o fato de que atravessamos uma fase de solidificação de conceitos sobre 

a questão da cidadania, conforme evidenciou a pesquisa, vale ressaltar novamente os 

cuidados a serem tomados no emprego do termo "cidadania", evitando-se, dessa 

forma, os malefícios da possível vulgarização e deturpação do mesmo. 

Em último lugar, e ainda de forma bastante tímida, o que chega a gerar dúvidas 

sobre se o fenômeno é realmente uma tendência, surge a questão da reforma do Poder 

Judiciário. De forma muito vagarosa, os intelectuais e os próprios quadros vinculados à 

esfera judiciária despertam para um problema que considero primordial para a 

transformação da relação entre o Estado e a sociedade. Isso porque, e conforme 

procurei mostrar no primeiro capítulo do trabalho, essa transformação depende da 

construção de um modelo CÍvico baseado na efetiva igualdade dos indivíduos perante a 
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lei. Portanto, entendo que essa questão, apesar de pouca realçada até o momento, é a 

mais urgente. 

Confrontando essas tendências temos que, se por um lado o Estado como 

organismo não consegue atender às demandas da sociedade e se relaciona com os 

indivíduos de acordo com as posições sócio-econômicas de cada um ; e se esta 

sociedade encontra-se cada vez mais dispersa em suas reivindicações; por outro os 

indivíduos tornam-se cada vez mais cientes sobre os seus direitos. Assim sendo, ao 

mesmo tempo em que aumenta a consciência sobre a cidadania, aumentam também as 

dificuldades para exercê-la. 

Tanto a verificação sobre essas tendências e contra-tendências a nível 

conceitual, como as análises de discurso dos sujeitos pesquisados, recaem sobre um 

paradoxo: ao mesmo em que a cultura assistencialista dificulta a construção de um 

modelo de cidadania baseado no exercício associado de uma pauta de direitos e 

deveres a ser efetivamente observada por cada cidadão, e que representaria um salto 

em termos de qualidade para a relação entre o Estado e a sociedade, proporciona 

experiências positivas aos mesmos. O que permite a reprodução do modelo 

assistencialista é exatamente a dinâmica que comanda a construção de urnversos 

simbólicos centrados em experiências positivas isoladas por um número significativo 

de cidadãos. Especificamente em relação à questão do atendimento, as experiências 
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positivas motivadas pelo altruísmo de alguns atendentes são, ora aqui, ora ali, 

vivenciadas pelos usuários e, ao serem harmonizadas com as experiências negativas, 

são dotadas de sentido, permitindo assim a reprodução da lógica assistencialista. 

Substancializando essa dinâmica, chamarei-a de "paradoxo da cultura assistencialista". 

A utilização de termo paradoxo, e de acordo com uma conceituação mais 

filosófica do mesmo, pode sugerir que não existiria uma saída para essa questão, ou 

seja, a cultura assistencialista estaria de tal forma enraizada no Brasil que constituiria 

parte de nossa essência. 

No entanto, e partindo da idéia de que nenhum fenômeno cultural pode ser 

cristalizado, no sentido de ser tomado como imanente a um povo, dado que as relações 

sociais que caracterizam uma cultura estão em transformação permanente, podemos 

vislumbrar dois cenários para a relação entre o Estado e a sociedade no Brasil. 

Caso a reforma do Estado em curso tenha bons resultados do ponto de vista 

econômico, devolvendo-lhe a capacidade de investimento em políticas sociais; caso o 

Poder Judiciário ganhe agilidade e transparência na resolução de processos, 

desvinculando-se do poder econômico e; confirmada a tendência de conscientização 

sobre a cidadania, estarão configuradas as bases para uma transformação da relação 

entre o Estado e a sociedade, e para a configuração de um novo modelo de cidadania. 
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Sobre esse cenário vale ressaltar dois pontos. Primeiro, que as mudanças 

culturais que estimularão esses processos precisam ser abordadas a partir das micro

relações cotidianas, onde insere-se a questão do atendimento, estando aí a principal 

contribuição desse trabalho. Segundo, que apesar da possibilidade de saltar alguns 

degraus em direção a esse cenário, mudanças culturais ocorrem lentamente, ou seja, tal 

possibilidade só se efetivaria a longo prazo. 

No entanto, caso algum dos três processos referidos na primeira hipótese não se 

desenvolva, e em especial a reforma do Poder Judiciário, firndamental para a 

construção de um modelo cívico, estaremos diante de um cenário de agravamento da 

exclusão e dos conflitos sociais. E permanecerá a pergunta que diariamente paira no 

imaginário de alguns cientistas sociais brasileiros: qual é o limite das sociedades 

relacionais~ do modelo de múltiplas cidadanias? 
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ANEXO 1 

PESQUISA DE CAMPO - PERGUNTAS E CLASSIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS 

1. Dados pessoa1s - idade: 

sexo: fem.- 82% masc.-18% 

naturalidade: RJ- 87% , outros - 13% 

estado civil: solt.- 44% , caso - 46% , div.- 5% 

viúvos - 5% 

escolaridade: prim.grau inc. - 5% , prim.grau 

2.Número de dependentes? 

A.nenhum - 33% 
b.1 - 20,5% 
c.2ou3 - 28,2% 
d.4ou5 - 7,7% 
e.mais de 5 - 10,3% 

comp.- 15,5% , seg.grau inc. - 10% 

,seg.grau comp. - 33,5% ,terc.grau 

inc. - 18% , tere. Grau comp.- 18% 

3.Quantas horas trabalha por semana? 

Regime de plantão - 33.3% 
30 horas - 43,6% 
40 horas - 23,1% 

obs: 10,2% afirmaram que trabalham mais horas do que o contratado. 

4.Tempo percorrido de casa ao trabalho? 

a.menos de 10min - 12,8% 
b.de 10 a 30min - 33,3% 
c.de 30rnin a 1h - 25,6% 
d.mais de 1h - 28,1% 
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5.Tempo no emprego? 

Até 4 anos - 20,5% 
de 4 a 10 anos - 15,3% 
de 10 a 20 anos - 30,7% 
mais de 20 anos - 33,5% 

6.Teve treinamento para o exercício da função? Que tipo de 
treinamento? 

Sim, sobre atendimento ao público - 25,6% 
Sim, para outras funções - 20,6% 
Não - 51,3% 

7.Experiência profissional anterior (tempo de trabalho em função 
semelhante e em outras funções)? 

Experiência em função semelhante - 23% 
Experiência em outras funções - 54% 
Sem experiência anterior - 23% 

8.Como conseguiu o emprego? 

a.concurso público - 71,8% 
b.indicação - 15,4% 
c.anúncio e entrevista 
d.outros : nepotismo - 10,2% 

inscrição - 2,6% 

9.Avaliação do trabalho realizado? 

a.não é avaliado - 74,3% 
b.avaliado informalmente - 5,1% 
c.avaliação formal periódica - 20,6% 
d.avaliação formal não periódica 

10.Quem avalia? 

a.o chefe - 70% 
b.o cliente 
c.você mesmo 
d.o grupo de trabalho - 30% 
e.outros 
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11.Formalidade no trabalho (explicação do conceito ao entrevistado)? 

a.totalmente formal 
b.alguma formalidade 
c.informal 

obs: Em estágio avançado da aplicação dos questionários ficou nítido 
que os entrevistados tinham um entendimento diversificado sobre a 
idéia de "formalidade que lhes era transmitida", sendo a pergunta, 
então, abandonada. 

12.Como é o ambiente de trabalho no seu setor? 

Bom - 100% 

13.Você tem outra fonte de renda? 

Não - 54% 
Sim - 46% 

14.Quanto você ganha? 

No emprego Na fonte 
alternativa 

Até 100 reais 5,1% 

de 101 a 200 reais 35,9% 44,4% 

de 201 a 400 reais 30,8% 16,6% 

mais de 400 reais 28,2% 39% 

15.Você está satisfeito com o seu salário? (pergunta fechada) 

a.totalmente satisfeito 
b.satisfeito, por comparação ao r~sto do país 
c.insatisfeito,mas entende que não poderia ganhar mais 
d.insatisfeito,acha que deveria ganhar um pouco mais 
e.insatisfeito,acha que deveria ganhar muito mais 

-15,4% 
-2,6% 
-30,8% 
-51,2% 
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l6.Benefícios? Quais? 

Os servidores federais têm direito a vale transporte, ticket refeição 
e plano de saúde patronal. Os servidores estaduais e municipais têm 
direito somente a refeições no próprio hospital. 

l7.por quê trabalha? 

a.para aprender 
b.para se sustentar - 48,7% 
c.porque gosta - 25,6% 
d.outros: realização profissional - 2,6% 

estabilidade - 15,4% 
flexibilidade oferecida - 7,8% 
próximo à residência - 7,8% 

l8.Gosta do seu trabalho? 

a.sim - 100% 
b.não 

19- Fora do seu horário de trabalho, você participa de algum grupo 
social, político, cultural ou religioso? 

Não participa de nenhum grupo - 23% 
Participa de grupo religioso - 64% 

católico: 30,8% 
protestante ou pentecostal: 20,5% 
espírita: 10,2% 
messiânico: 2,6% 

Participa de grupo cultural- 7,7% 
associações - 5,1% 
esportivo - 7,7% 
político - 5,1% 

20.0 que o motiva para trabalhar(pergunta fechada,ordenar as opções)? 

a.amizades no trabalho - 15,8% 
b.aprendizagem com o trabalho - 15,8% 
c.status social 
d.salário - 18,4% 
e.ajudar os usuários do hospital - 50% 
f.refeitório grátis 



obs: a classificação se refere a freqüência com que cada resposta 
apareceu em primeiro lugar. 

21.Como você avalia a qualidade do serviço de atendimento do seu 
setor? (pergunta fechada) 

a.ótima 
b.boa 
c.razoável 
d.ruim 
e.péssima 

- 41% 
- 28,2% 
- 30,8% 

21.b. Porquê? 

Falta de material - 30,7% 
Falta de pessoal - 20,5% 
Falta de pessoal qualificado - 15% 
Estruturas espaciais inadequadas - 7,5% 
Impaciência ou má vontade dos funcionários - 11% 
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obs: Os itens acima relacionados referem-se a problemas apresentados 
pelos entrevistados que prejudicam a qualidade do atendimento. Foram 
citados ainda: problemas no sistema de informações interno, falta de 
treinamento e a pouca importância dada pela gerência aos setores de 
atendimento de balcão. Foi verificado ainda que: 

25,6% - afirmaram que tobos os funcionários do setor atendem bem; 
15,3%- afirmaram que o bom atendimento depende de esforços 
individuais; 
10,2% - afirmaram que o atendimento naquela unidades era melhor do 
que nas outras; 
5,1% - afirmaram que os usuar10S costumam comentar a boa qualidade do 
atendimento naquela unidade. 

22.Como você avalia a qualidade do seu atendimento ao público em 
particular? (pergunta fechada) 

a.ótimo - 46% 
b.bom - 41% 
c.razoável - 10,3% 
d.ruim 
e.péssimo - 2,7% 



22.b Porque? 

As justificativas mais freqüentes para um atendimento de boa 
qualidade foram: 
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33,3% - afirmaram que o bom atendimento é resultado dos seus esforços 
para tal; 
12,8% - afirmaram que o bom atendimento é devido à habilidades 
individuais; 
12,8% - afirmaram entender as necessidades dos usuários; 
12,8% - afirmaram ter calma e paciência com os usuários; 
7,6% - afirmaram perceber satisfação nos usuários; 

12,8% - admitiram ter dificuldade de relacionamento com os usuários; 

23.Quando(em que situações) você acha que deve atender bem? (pergunta 
fechada) 

a.quando o usuário é educado 
b.quando o usuário precisa 
c.quando o usuário é conhecido 
d.quando estou com vontade 
e.sempre 
f.nunca 

- 5,1% 
- 25,6% 

- 69,3% 

24.Por quê você acha que deve atender bem? 

a.medo de perder o emprego 
b.evitar conflitos com a chefia ou com os companheiros de trabalho -
2,5% 
c.evitar conflitos com os usuários - 7,7% 
d.justificar salário - 7,7% 
e. Respeito às necessidades dos usuários - 56,4% 

Outras respostas: por ser sua obrigação (35,8%); por questão de 
educação (2,5%); para manter uma boa imagem (5,1%). 

25.Como você vê as pessoas que atende?(pergunta fechada) 

a.superiores a mim 
b.iguais a mim - 83,8% 
c.inferiores a mim - 5,4% 



25.b. Porquê? 

Justificativas para a resposta b) : 

45,9% - porque os seres humanos são iguais 
37,8% - se colocaram na situação do usuário 
24,3% - afirmaram ter os mesmos problemas que os usuários 

Justificativas para a resposta c) : 

"São pessoas carentes, sem informação, sem cultura." 
"O nível cultural e social é mais baixo." 

26.Qual o grau de satisfação que você percebe nos usuários? 
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Os entrevistados afirmaram quase unânimemente que os usuários só não 
saíam satisfeitos quando o atendimento não era realizado. 

27. O que você entende por cidadania? 

12,8% 
12,8% 
33,3% 
7,7% 
25,6% 
17,9% 
7,7% 
7,7% 
7,7% 
5,1% 
5,1% 
5,1% 

- não responderam; 
- direitos e deveres do cidadão; 
- direitos do cidadão; 
- deveres do cidadão; 
- ajudar o próximo; 
- respeito; 
- participação; 
- igualdade; 
- conscientização; 
- poder se sustentar; 
- democracia; 
- regras; 

Relação de respostas: 

- "participar dos problemas, se conscientizar." 
- "direito a tudo." 

"respeito às pessoas a sua volta, leis a cumprir, obrigações." 
- "direitos do ser humano, igualdade." 

"direitos que a pessoa tem. Alguns não entendem e outros não 
cumprem. " 
- "dar direitos às pessoas." 

"respeito à princípios, regras. Ser humano." 
"cumprimento das tarefas que o benefício volta no final." 
"tentar ajudar o próximo na medida do possível." 
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- "ser igual, se dar bem com os outros, considerar os outros." 
- "Comum acordo, uma comunidade. Não pode cada um puxar para o seu 
lado." 
- "A pessoa participar, estar ativo, atualizado da vida p6blica, das 
coisas que estão acontecendo e te atingem." 
- "informação e acesso aos direitos, respeitar os deveres." 
- "Isso vareia muito." 
- "Direito a viver decentemente." 
- "Civilização em geral, o que puder fazer em prol do Estado, em prol 
da comunidade. Exercer seus direitos, democracia." 
- "Não acredito mais em cidadania, não existe mais. Me disseram no 
colégio que eram algumas obrigações ... cantar o hino, ajudar o 
próximo ... meu pai também dizia." 
- "cidadania é dinheiro no bolso" 
- "servir o seu país, cumprir deveres e obrigações, respeito às 
autoridades, melhorar o Brasil." 
- "pensar no próximo, ajudar, conviver bem com as pessoas, respeitar, 
aceitar a opinião." 
- "O Estado dar todos os direitos para o cidadão." 
- "Educação, respeito, saber dar boas informações." 
- "As pessoas fazendo tudo pelos outros." 
- "Possibilidade de se sustentar no seu país." 

"É o direito da gente, os direitos do cidadão que a gente não tem, 
a democracia que a gente não tem." 

Obs: Outros quatro entrevistados responderam somente: "Ajudar o 
próximo (ou as pessoas)." 

28. Você diria que ouviu a palavra cidadania pela primeira vez: 
(pergunta fechada) 

18,9 % 
aonde; 
10,8 % 
27,0 % 
2,7 % 
40,6 % 
aonde. 

a.faz menos de dois anos, mas não se lembra exatamente 

- b.quando soube da campanha do Betinho; 
- c.nos seus tempos de colégio ou faculdade; 
- d.no treinamento que fez para o seu atual emprego; 
- e.faz muitos anos, não se lembra exatamente quando nem 

29.Você saberia me dizer quais são os direitos do cidadão em relação 
à sa6de? 

Somente 19,3% dos entrevistados afirmaram a totalidade dos direitos 
do cidadão em relação à serviços de sa6de sem que houvesse qualquer 
tipo de indução. 12,5 % dos entrevistados identificaram "direito" à 
prática observada; 3,7% afirmaram que os direitos do cidadão em 
relação à sa6de são vinculados à contribuição previdenciária; e 7,2% 
indicaram prioridades. 



30.Quais as três coisas que você ma1S gosta de fazer fora do seu 
horário de trabalho? 

30,0 % - Assistir televisão; 
30,0 % - Ler; 
27,0 % - Estar cf a família; 
18,9 % - Ir à praia; 
18,9 % - Viajar; 
16,2 % - Ócio; 
13,5 % - Ouvir música; 
13,5 % - Tomar chopp com os amigos; 
13,5 % - Dormir; 
10,8 % - Dançar; 
10,8 % - Estudar; 
8,1 % - Sexo; 
8,1 % - Atividades religiosas; 

31.Quais as três coisas que você acha que uma pessoa mais deve 
valorizar na vida? 

29,7 % - A saúde; 
29,7 % - A família; 
27,0 % - A si mesmo; 
24,3 % - Os amigos; 
21,6 % - O trabalho; 
18,9 % - A educação; 
18,9 % - A religião; 
16,2 % - O amor; 
13,5 % - O respeito; 
8,1 % - O caráter; 
8,1 % - A bondade; 
8,1 % - A sinceridade; 
8,1 % - A dignidade; 

200 

32.Quais as três características que você considera mais marcantes na 
sua personalidade? 

54,0 % - Humanismo, prestatividade ou bondade; 
16,2 % - Calma; 
16,2 % - Bom Humor; 
13,5 % - paciência; 
13,5 % - Sinceridade; 
13,5 % - Dedicação ao trabalho; 
10,8 % - Responsabilidade; 
10,8 % - Honestidade; 
10,8 % - Facilidade em fazer amigos; 
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8,1 % - Justiça; 
8,1 % - Espontaneidade; 
8,1 % - Humildade; 
8,1 % - Sensibilidade; 

33.Você poderia traçar um perfil 
saúde? 

46,1 % - Afirmam que a qualidade 
42,3 % - Afirmam que a qualidade 
3,8 % - Afirmam que a qualidade 

do usuário 

do serviço 
do serviço 
do serviço 

38,4 % - Afirmam que os recursos diminuíram; 

do sistema público de 

piorou; 
continua a mesma; 
melhorou; 

34,6 % - Afirmam que aumentou o volume de trabalho; 
23,0 % - Fizeram elogios às administrações atuais das respectivas 
unidades; 
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19,2 % - Ressaltaram a ampliação dos direitos do cidadão em relação à 
saúde como uma coisa positiva. 

34.Quais as principais modificações ocorridas após a unificação do 
sistema de saúde? 

46,3% - afirmaram que a qualidade do atendimento de balcão piorou 
42,3% - afirmaram que não mudou nada 
38,4% - identificaram a diminuição de recursos para o trabalho de 
atendimento 
34,6% - afirmaram que aumentou o volume de trabalho 
23,0% - fizeram elogios às atuais administrações 
19,2% - afirmaram a ampliação dos direitos dos usuários 
11,5% - afirmaram uma melhora na administração hospitalar 
7,7 % - identificaram piora em relação aos salários 


