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1. Serviço

público/emprego

A história

do serviço

público:

público

ao seu modo a contraditória,
ria da estrutura
vínculos

a extrapolarem,

tamente

sócio-econômicos

e modernização.

parece

assimétrica

geradores

para alcançar
pública,

a distribuição

trajetó

do sistema

os
capi:.

os limites mais estr!

os níveis

da

organização

das hierarquías burocráticas.

poli tico, o fami li smo e o mandonismo

ram largamente

refletir,

e descontínua

corno consequência,

da administração

capaz de

do país. O que vale dizer,

com os centros

talista

O pri vatismo

no Brasil

sócio-económica

c dependências

do poder,

tradição

e o controle

orquest.ra

dos cargos

e mesmo

pública"

muito em voga corno parte do ideário vitorioso

com os sucessos
viam-se

da Revolução

excluidos

um considerável
viço público

um dos poucos

para algumas

camadas

social e político
era importante,

pública,

ciais brasileiros

de

no ser

e até certo ponto,

manutenção

de decaída,

de um status

e, o que ~

do poder por parte

pode-se

foi, por vários

que a história

muito especial

e a distribuição
dos grupos

e com

dos "filhos" e "afilhados"
e mesmo

através

inóquo,

do serviço

ao controle

dos cargos

dominantes,

:8 assim que o "Estado-Pai"

tas vezes inoperante

caminhos

admi
di

observadas

afirmar

ligada de maneira

as conveniências

e da rede de poder na

por cientistas
so
já hoje clássicas.l De um modo
razoa

em obras

ta do poder. A utilização

vência

que encontrava

de manutenção

cuidadosamente

conclusivo

suas lealdades.

perigo

privatísticas

no Brasil,

versas motivações,

e de utilização

de emprego,

a relativa

comunit~rio

e econômicos.

nistração

segundo

espaços

a possibilidade

das origens

blico está

de mão-de-obra

sociais,

A questão

velmente

de recrutamento

em constante

dos clans políticos

Velha. A "coisa

de 30 - e o interesse

do processo

contingente

na República

públicos

de um modo agressivo
- expressão

violento

local

fazia-se
a

do emprego

exercido

locali~

seus pactos

patrocina
como

pQ

e

sobrevi

públ.í.co , mui:.

"sinecura"

ou

corno "bico".
O subdesenvolvimento

carregado

de sua herança

ra a contradição

entre o privatismo

empresa

sobrevivendo

privada,

nica das demandas

dos centros

político

colonial

deixa

e a incapacidade

a duras penas numa dependência
de d~cisão

econômica,

cla
da
crQ

obviamente

instalados
através

do emprego,

doutores,
pério

fora do país. E como o Estado
não só seus próprios

decendência

mas também,

clientela.

e muito especialmente,
político

no clichê

prego, não é trabalho",

imagem

o qual

das charges

políticas,

do Im

no cargo público

"emprego

tão sujeita,

à crítica a um só tempo irreverente

e econômica

os

sua vasta e dependente

construiu

segundo

a pa~~,

"donos" e gestores

da ari.stocracIa polftica

O clientelismo

imagem expressada

é compelido

público

em décadas

é em

passadas,

e cética dos anodotários

e que perdura

travestida

a

de outras

e
roupa

gens.
Os anos trinta e quarenta,
cional,

dos quadros

políticos,

e as mudanças

pendência

alterações

estadual

econômica,

federal

mais racionalizados

com a criação

A crescente
da margem

industrialização,

a partir

entre outras,

burocrático,

desejável,
projetos,
imposto

a agilizaç~o
captação

presas públicas.

nível

aos critérios

quese

instaurados

a

nível

píib Lí.co s.. Essa

as formas renovadas

de atualização
capazes

burocr;tica.

principalmente

recrutamento

da administração
estruturas

na estrutura

no país, veri
e de modo
deveriam
do aparelho

de atuar de mo

e mesmo os obstáculos

descentralizada:

E também

e a ampliação

dos anos sessenta,

organização

dos meios,

urbano

dos anos cinquenta

expedientes

de recursos,

claves e superposições

dos grupos

apar~
a

multinacionais

a necessidade

da arcaica

des da administração

modo,

dos meiados

em todos os níveis

servidores

o crescimento

ante o emperramento

intransponIveis

da de

no

mostrando-se,

alheio

a partir

pondo em prática

do alternativo

epidérmicas

e impessoais

de poder das organizações

mais ampliado

de controle

a Se

do DASP.

ficados mais ~efinidamente
acarretar

puramente

principalmente,

a nível organiz~

com o Estado Novo,

dos centros

o sistema burocrático

e municipal,

pretendiam

.

trouxeram

gunda Guerra Mundial
lho administrativo,

~.

com as modificações,

às vezes

A eficiência
nos setores

e treinamento
a criação

autarquias,

de

teriam

de

entida

fundações,

em

paralelas,

verdadeiros

en

tradicional

dos quadros

dos

"moderni zação" pretende
de clientelismo

atender

e ao circuito

I

ao seu

de poder

dominantes.

Os critérios

do mérito

o são com a cautela

e da competência

se são levados

di tada pelos interesses

em conta,

pol Iticos e econânic:o.

'

..

A nível estadual
de critérios
necessidade

e municipal

mais objetivos
imponha

comprovadas,

go interesseiro

sociadas

e formação

e a promoção

e complacente

JELIN chama a atenção,
Salvador,

faz-se mais presente,

competência

o ingresso

exatamente

de burocratização,

cialização

de tarefas,

eficiência

nistrativo,

aplicação

de critérios

baseado

se desenvolvem

na Gltima

década,

local, alterando

te. Falta investigar
mento

dificilmente.

ocupacional

vínculo

Posteriormente,

importantes

as

espe

em

empr~

especial

entre a

de

domina

a

nível

burocracía

prevalescia

no

Nordes

- até que ponto tais aI
dos padrões

de

recruta

e, em caso

afirmati

de administração

burocrá

de emprego

ao modelo

~

danonstráveis,

consequências

que

uma transformação

de

brasileira

e a integração

e das relações

do

geralmente

especiali zadas

- diz aquela Autora

vo, se houve uma aproximação

j~

sobre a Cidade

universais,

patrimonialista

significaram

a

do

impessoalidade,

na estrutura

o equilíbrio

e a política

terações

escapam

e racional idade do pr~sso

em habilidades

tiveram

que

ao nível das relações

de recrutamento

as mudanças

ção a nível nacional
pGblica

dificilmente

num estudo

e dos padrões

go contratual

e mesmo

·técnica ou científica

para o fato de qeu "as caracteristicas
com o processo

com a ~ão

do "pistolão".

de emprego

etc.

à mudança

a resistência

tica" 2

o que se observa porem é a convivência
pai, por exempl~,
nas secretarias
maremos

especialmente

pouco estimulante

"moderna",

e técnicas

da administração

ce~tos

critérios

ca, em termos

contratuais

Aparentemente

co, mais estimulante

pGblico

rotineiro

teria melhores

condições

com uma estru

e

m~

técni

das Leis

menos

o servidor

de trabalho,

ou encla

procede adm~

profissional

e mesmo

e mais bem remunerado

cha

mais dinâmico, e que,

regidos pela Consolidação

menos

que

às exigências

descentralizada,

de formação

direta,

um trabalho

se superpõe

atender

munici

funcionários

considerado

àquela

que pretende

de um serviço

soes mediante

tratado

desprestígio,

dos

e, acima de tudo mal remunerado,

como as entidades

Trabalho.

da estrutura

a dos quadros

que de alguma maneira

va: a estrutura
todológicas

ou arcaica,

em constante

tura paralela,

a nível da administração

em sua rotina burocrática,

de tradicional

estatutários,

no serviço público

maiores

do

burocráti
píib.l
í.co con
possibil~

dades de realização
do mérito

por exemplo,

cipal de Salvador,
descentralizada,
se constituem

O emprego

além das numerosas

paralelo

e serviço

público

do serviço

maior

apenas

alfabetizados,

nários

atuando

aos grupos políticos
emprego

a garantía

na tramitação

absorvia,
masculina.

a maior parcela

a pessôas,

b~

e

dos

dos funcio

mais elementar:

laços da gratidão

A

s~

principalmente

dos níveis médios

et.c. Essa última

a par de tantas

protocoli~

era a clientela mais

e do

apadrinhamento

oferecendo

em troca

do

no enc~1inhamento

nas estruturas

e

is, mas nesse caso de modo

do aparelho
e adaptações

públicos

acentuado,

de trabalho,

cação do comércio

e dos serviços.

postas

em

como os
cada vez

de outras

de indústrias,

A força-de-trabalho

con
mal

prática.

para a população

a poder dispor

com o surgimento

tradicionais,

mostram-se

no

brasileira,

burocrático, um

municipais,

e pouco ou nada atrativos

na, que por sua vez começa

e modificações

e social

administrativas

"cirurgías"

dos servidores

inovações

política

com a "modernização"

grado as constantes

insuficientes

predominantemente

dos processos.

tínuo desgaste
Os vencimentos

ligados.

superior,

que constituiam

geral da vida econômica,

acarretaram,

mercado

de nível

e mesmo

lotados

em seus diversos

do voto e as facilidades

Os "tempos modernos",
cenário

contratados,

acentuadamente

até os estratos

ligada pelos

qu~dros

contratad~id~

e clientelísticos

uma população

contínuos,

, e cujos

no seu passado

na rotina burocrática

tas, arquivistas"

da administração

de pessoal

era a classe média urbana

e engenheiros,

muni

de "feminização"

oligárquicos

tos, desde os profissionais

diretamente

dez ano

a elas diretamente

público

como seria de esperar,

charéis

reconhecimento

do serviço público

de servidores

e seu processo

ligado aos interesses

clientela

maior

entidades

surgi das nos últimos

um quadro

Os quadros

a estrutura

quase que exclusivamente

nas secretarías

2.

e pessoal,

e da competência.

Observando-se,

tifica-se

profissional

dema
mais

masculi

frentes

no

a diversifi
masculina

'.

.

é atraída para profissões

e ocupações

mente na área tecnológica,
maior prestígio

o

próprio

mais

face aos salários

- e aí contido

sa força-de-trabalho

mais

o Município

descentralizadas.

e social do tecnocrata

nos últimos

e poder,

e a mão-de-obra

masculina,

encontra

que interligam

Esta parece

ser, entre outras,

crescimento

da mão-de-obra

uma razoável

feminina

não são constituidos

exclusivamente

des da administração

descentralizada
identificar

tor, seja nos quadros
corrência,
próprio

dentre

emprego

nas suas relações

homem

Sem que se

do serviço

público

extreme
municipal

nem as

são constituidas
da mulher

caso

entida

apenas

de

como contratada,

como uma

de

do baixo valor econômico

e social

do

o que se poderia

cha

identificado

das profissões
que começa
salário,

das limitações

quanto

menos

salários,
e social

dessa maneira

da ocupação.

O ingre~
p~

oportunid~

- acarreta

importante,

do

para
homem

suplementar,

outra desvalorização,cons~

de trabalho

entra nesse mesmo mercado,

aos baixos

pelas

social pela ausência

da mulher,

do mercado

"femininas"

a ser desinteressante

e remuneradas

de mulher"

presença

e ocupaçoes

em que elas se aplicam.

mais valorizadas

"ocupação

zaçao econômica

no

se

a par da desvalorização

que a mulher

público,

o

estagnados,

com o trabalho

"menor") e da maior
quente

para

relativamente

- tanto pelo baixo

(tornando-se

a iniciativapr~

se

numa ocupação

des em ocupações
aquela,

da

naquele

bastante

mar de "círculo vicioso"
so de mulheres

a nível

público.

Tem sido um fenômeno

ra o homem

no serviço

a presença

paralela,

outras,

sociais

explicação

de mulheres,

tradicionais,

estrutura

nes

esta àquelaç

já que os quadros

é possível

investida,

no estágio

no serviço público municipal.

essas afirmações,

es

para as ent~

prerrogativas

das fundações, uma vía de acesso

vada e aos condutos

também

condições

e preferência,

pública,

- carreia

anos oferecendo-lhe

de sua capacidade

ja na própria

ao

econômica

casos, das convencionais

homens,

e

A valorização

se como em outros

em observação,

mais altos

apta às suas necessidades

dades da administração

empresa

principal.

do trabalho.

Estado

de prestígio

"modernas",

e das condições

sUjeitando-se
acentuando

em

mais que o
a

desvalori

·.

Vale atentar para o fato de que uma série de profissões
finidas

a partir

exemplo,

que muitas

às secretárias
organização
tomação,

das exigências

da modernização.

das tarefas que no passado

são hoje realizadas,

administrativa

mais

pelo administrador

Nota-se,
eram

com o apoio,

sofisticada

de empresa,

uma profissão

predominantemente

como até hoje, embora

e esvasiado,
~ possível
público,

admitir

que a presença

tal como verificou-se

dor, deva-se

em grande parte

social das ocupações
nl.s,

as que mantêm

sos, chegando-se,
decisões

a rotina,

no máximo,

aos pareceres

a nível mais definidamente

de formação

paralelas,

técnica

grado a ocorrência,
limitada

da mulher
desgaste

que se

se
e

no serviço
de

Salva

econ6mico

e

ou tradicio

e a ordem dos

proce~

que não impliquem

onde é mais visível

e científica

de nível

aquí e ali, de uma mulher

a atividade

au

em

político-administrativo.

isso não afasta a situação mais geral,
sempre

pela

redefinido

mais convencionais

a tramitação

uma

subalterno

no âmbito do município

burocráticas

Mesmo nas estruturas
mulher

acentuada

ao continuado

de

e penetrada

remota no trabalho

por

atribui das

aliás,

parou ou teve sua origem mais
"feminino",
da secretária.4

sao rede

a presençada

superior,

mal

em cargo de chefia,

qual seja, a mulher

burocrática

rotineira,

à

está

carteira,

à prancheta, nunca o seu trabalho chegando ao campo,
à fiscalização, à decisão. E quando em cargo de chefía isso
se

no máximo

dará no território

que mais

ra - eu em instâncias

lhe é próprio

subordinadas

- a educação

hierarquicamente

e a cultu
a

direção

maior do homem.
Por sua vez, o serviço
"emprego
liação

público",

do a dupla jornada,

ca-passo

à mulher melhores

casos, ainda, (XtTO

0:::-

condições

de

e me mo com o trab lho dom;stico,

posto que a frequência

estatutária,

efetiva,

este será sobretudo

para a aposentadoria.

ções, também

m tem

e os atrazos

conci
alivian

não

são

com um tempo maior

no

cobrados.

Para a funcionária
serviço público,

í

oferece

com os encargos

tão rigorosamente

públ co , v i sto

um "emprego" menos

vas e que se propõem

um projeto

o "emprego"

Para a contratada
exigente;

em que se
sem maiores

para as mais

de futuro mais

mar
a.mbL

agressi:.

consentâneo

com a

profissão

para a qual se prepararam,

treinamento

c do po ssI'vo t s

on t a tos

vada, ou mesmo da administração

3. A funcionária

pública:

- da mulher
çao
cos

sao

de maiores

ta-se portanto

ou pouco

serviços

sc t o r-os da ompr csa pr..!:.

P:l-tl

Por sua vez os dados

ce da desvalorização

de crescimento
econômica

da população

e social

da mulher
prias",

como já se observou.

(de Salvador,

feminina

do próprio

"condizentes"

ciais ou mesmo

adversas:

e Obras Públicas.
A Secretaria

serviço

fa

públ~

burocráticas.

em duas secretarias

a olho nu, a presença

que poderiamos

as de Educação

em

cl amar de mais

"pr~

e mais difíceis,
e Cultura

esps=.

e de Urbanismo

5

Municipal

te quase exclusivo

Ela incidiu

ou "convencionais";

de

apoio em dados estatís

Bahia) nas quais,

se faz em condições

femi

e pelo que se supõe, um setor

A análise que aqui se faz carece de maior

municipais

Tra

da mão-de-obra

co nos limites das suas funções mais acentuadamente

ticos gerais,

estatísti

inexistem.

eu mesmo

de mais um campo de atuação

em processo

sobre a particip~

informações

confiáveis,

nina pouco ou nada explorado,

de

uma identidade

no s e rd ço público.

precários

de transição,

descentralizada.

buscando

Não se dispõe no Brasil

um periodo

de Educação

de mulheres,

e Cultura

abriga um continge~

em ambas as es t rut.u.r
as , a

tradi

cional e a paralela.
Nesta,

as contratadas

tes das escolas

sao em grande maioria

públicas,

além de professores

tatutárias

são em grande parte professoras

vinculadas

~ administração

educacional

alí se chama. l\.lgumasdelas ocupam

Outras

tadual)

ou trabalham

cializada

são ainda professoras
também em orgaos

(Sesi, Senac, por exemplo).

o caso, e/ou a gratificação
cimentos

de cargo,

d

ou

serven

mais novas.

mais

As

antigas,
direções

como
e

em n v 1 superior

(educação es

federais

de educação

O duplo

mprego,

além d

melhorarem

torna o cargo de chefía ou direção

che
(Ped a

í

nível médio

es
hoje

a nível de sistema,

as principais

fias, e na sua t.ot a.Lí.d ade têm formação
gogia).

zeladoras

no serviço

espe

quando
os

é
ven

público

municipal

de alguma maneira

que assumem
tereótipo

a profissão

mais

isso acontece

nos termos mais modernizados

da "mestra e mãe",

principalmente

atraente;

a primária,

espécie

de "vocação

mais interessadas,

irresistível":
envolvidas

nas e que trabalham

O "traço" feminino

nistração

conquanto

riores

quanto

na educação

da professora
municipal;

setores mais conservadores

V-''L.

i'\

edu

e mesmo

admi

mantém-se,

tanto

atuando

dos próprios

as

moder

do sistema

de classe

da comunidade,

nhar qu arrdo por mais de urna

mais

formal, e na sua

reavaliado,

para a justificação

da administração

Assim explicam

e na coordenação

"modernizado",

para a auto-justificação
de sistema,

a educação.

classes,

tem como que uma

com idéias pedagógicas

em projetos

cacional.

professora,

ela não se limita as

mas investe mais num campo para o qual a mulher

as

da velha es

o que vale dizer, da

quando

com

a nível

órgãos

sup~

para a anuência

dos

que não ch gam a estra

,"cn'L(lri.n

foi o eu

L-:d\ll'.'1\."~()

dlc'

pada por uma mulher.
A "modernização"

da área da educação

lizado de modo enfático
atualização

do pessoal

direta da administração
quadros

diretivos

a estrutura
docente,

de promoções

estatutário,

das especialistas

a organização
da

sem maiores

em educação,

dos

profess~

como especialista
agentes

A

influência

em

educa

amninistrativos,

apenas de nível primário,

tui o quadro mais tradicional,
trabalhos

ou

adaotações

zeladoras,

de um modo geral com formação

paralela.

exigência

possibilitou

ra de classe para os cargos técnicos
ção. O pessoal

não parece ter uti

administrativa

sem maior

municipa~

através

municipal

consti

envolvimentos

ocupadas

com

com os

os

proj~

tos e as coordenações.
O relativo

nivclamento

de vencimentos

ção, mesmo

com gratificações

dos

de direção

mais altos não ultrapassam,

specialistas

ou chefía

com gratificações,

etc., dezoito mil cruzeiros;
e de t e estarem

cipal; e, o que parece

à disposição

relevante,

~cill~tos

tempo de serviço,

os de início de carreira

torno de dez mil); o fato de terem quase sempre
cação estadual

(os

em educ~

estão

em

u~ cargo na

edu

na administração

a inexistencia

de

muni

contratados
"

para aquela

especialidade,

de situações,

que a própria

la sua especificidade
lheres.

contribuiram
administração

para uma certa igualação
educacional

reforça

e por ocupar quase que exclusivamente

p~
mu

I

Por sua vez, corno na sua quase totalidade
vo da Secretaria
tatutário,

de Educação,

as pessoas

des e "dos problemas
desalento
descanso

do funcionário
das promoções,

ou de melhores

dias

de Urbanismo

ocupado

pareceres,
culados

a formação

técnicas,

administração

Secretaria,
projetos

de preservação

onde se processam

urbanisticos

Assim pode-se

a própria

nhecimento
mulando;

relavantes

politica

A direção,

circunstâncias
feminina

relativamente

pelo desinteresse
do setor,

situação
4.

por exem
lig~

e, na area

da

decisões

e jardins,
Naquela

em ambas as
estão nos

da Secretaria

dos
estrutu

trabalhos

se

durante

ap~

anos,
explica

do seu ingresso,

qu~

Num como

em

um dado ponderável;
pelo

que poderiam

a
co

do setor, que ela foi

dos homens

ai

mesma

a nivel

por c rca de dez

constituiu

problemas

acu

ter acesso

ao

econôm.ica;pela relevância

certo tempo. A mudança

mais acentuadamente

de interesses mais es critamente

do

mais

de sua exoneração.

à pouca vantasem

gumas dessas variáveis,

explicar,

longa no cargo se explicaria

dos intrincados

limitada

vin

nos niveis mais diretos ou

num setor importante

cargo, devido talvez

(dando

se aproxÚMIT,-e

direção.

e mesmo os arquitetos,

outro tempo a condição
permanência

ativida

que embora

no setor de parques

tanto pela excepcional idade e dificuldades
to pelas próprias

em

de urbanismo

e das obras públicas,

dos focos de decisão.

de uma arquiteta

em trabalhos

de alguma maneira

de campo, nas da re çôe s e chefias,
ximados

tem o seu contingente

de áreas verdes,

até caber-lhes

ras os engenheiros,

e na esperançade

e quando

nos setores

descentralizada,

não se impedindo

no

porque os incluem - dos "pendores",

de arquitetas

dos aos projetos

no

vencimentos,

no âmbito dos processos

E também

"gosto" e do "geito" femininos.
plo, a presença

ou

com a aposentadoria.

profissional,

são asssim entendidos,

es

vicissit~

na lentidão

de trabalho

e Obras Públicas

principalmente).

do cargo, é

nos baixos

nas tarefas burocráticas,

des mais aproximadamente

administratl

na vivênciaJas

público",

ante a falta de condições

A Secretaria
feminino

independentemente

estão aproximadas

quase desaparecimento

o pessoal

de a!

as duas últimas, além

poli ticos, explicaria

o fim de uma

excepcional.

Funcionária

pÚblica:

a dona-de-casa

"Ninguém nasce com vocação
tece porque

se precisa

nas "repartições"

para ser servidor

de um emprego,

público.

e emprego

Isso

acon

para mulher então

n~o ~ f~cil; para quem tem filho ~ pi6r ainda. No serviço

pfibl!

co nao vou dizer que se entra quando quer, mas sempre se
uma porta, um amigo,
As funcionárias,

problemas

to fundamental

madas

de trabalho

a partir

no serviço

sionalização,

público.

para as mulheres

AI~m disso,

facilidades

procura

analizar

formal que se segue à primeira

lações entre a condição
to a atitude

feminina

porque

da

profis

ou de embora

diplQ

constituem

como uma maneira

estágio

da entrevista

a respeito

depQ
quase

das r~

Num primeiro

aquilo que elas

satisfeitos

~

cornoalgo

corno urna sobrecarga

e o serviço

fazem, amo

e realizados. Num

o "mar de rosas" vai-se

fora aparece

mas necessária,

pergunta

ou

de não se ater apenas à casa e ao tr~

e o serviço público,

o fato de trabalhar

com elas o discurso

o fato de trabalhar

um "mar de rosas", onde todos estão

portável

as questões

e o trabalho.

e sempre de considerar

balho doméstico;
segundo

explicar

dos homens

dos

~ sempre o po~

que elas levam em conta. Mas isso s6 acontece

is que o investigador

f.

A identificação

do qual elas procuram

não terem as mesmas

"natural"

têm uma visão dotra

o fato de não terem um diploma,

tros aspectos
sempre

e estatutárias

pfiblico não muito diverso.

do mercado

trabalham

alguém CJue fllça um p-dido".

contratadas

balho e do serviço

encontra

desfazenéb,
quase

insu

pfiblico, um mal com o

qual

tem-se de conviver.
A quase totalidade

das entrevistadas

ro) e têm filhos. As contratadas
as estatutárias.
três; a média
mesma m~dia

Entre estas,

domésticos,

ção observada),
doentes

quinze

de filhos, mas a média
mesmo

jovens do

anos. As contratadas

de idade deles ~ cinco
com

de

têm a
anos.

pIObl~

(apenas cinco por cento da popul~

são arrimo de família,

ou têm algum encargo

que

de filhos ~ por voltas

todas elas estão envolvidas

as solteiras

porque

(ou têm~e!

são sempre mais

a média

de idade destes,

De um modo generalizado

são casadas

como a criação

têm pais idosos e/ou

de sobrinhos

e

afi

todas explicam

as

lhados.
Das zeladoras
dificuldades

as técnicas

que teriam na empresa

e as vantagens
balhar)

de nível

superior,
privada,

se lá

do serviço pfiblico para a mulher

- que tem que de alguma

tico com o trabalho

sorte conciliar

fora de casa. Porque,

trabalhasselu,

que prec~sa
o trabalho

salvo pouquissimas

tra
domés
exce

çoes, o emprego

é considerado

miliar.

Todas elas observam

táculos

para arranjar

frequência
rido

(seis horas)

do serviço

mente

público

lhos domésticos,
para gerenciar

privada,

no serviço.
aparece

além dos obs
quanto

O horário

a
cor

como uma grande

mais baixos vivenciam

pois são responsáveis

as técnicas

demonstram

van

clara

por todos os

traba

de

tempo

com empregadas

à escola, aos cursinhos

levando-os

mais

como precisam

a casa, vencer os problemas

dar dos filhos,

f~

de quase um turno inteiro para a casa e

Se as dos escalões

a dupla jornada,

para o orçamento

elas seriam exigidas

e rendimento

tagem, pois podem dispor
a familia.

que na empresa

o emprego,

pontualidade

l

imprescindível

e

e aos

cui
espor

teso
Desse modo,
conciliar

o serviço público

de alguma

doméstico.

é entendido

sorte o trabalho

"No serviço

público

como ufa maneira

fora de casa com o trabalho

ganha-se

o horário

não se dá produção

tem que se levar serviço

ção. Para mulher

pronto.

sabem, compreendem,

Se

repart~
funcioná

eles

e ainda se acaba em casa".

vêm que

(Agente a~

estatutária).

"Eu vejo que só trabalhando

no serviço

nha vida. Se chego atrazada

porque

falto porque

que viví. Quando

público

ninguém

um ano num escritório

tive meu primeiro

aquí procuro

posso

arrumar

mi

em casa,

se

vai me exigir ou

fa

tive um problema

um filho ficou doente,

zer cara feia. Passei

contratada

foI

para casa. Aquí não,

o que fazer em casa ser

Os chefes

a gente ganha uma miséria

e tudo é fiscalizado.

Não vou dar meu sangue por

que tem muito

ria é até uma bênção.
nistrativa,

é cobrado

mal, mas tudo e mais

gado. Nas empresas

acabou o expediente,

de

de projetos

e sei

filho não pude continuar. ano

fazer o meu serviço, mas se preciso

tar, falto, e não vai ter maior

o

problema'\ (Arquiteta,

fal

contrata-

da) ..
"Começa que a gente leva horas e horas e as vezes dias e dias sem
nada para fazer. Comn é que eles
cumprir horário?

Agora tem um novo aquí qeu inventou

to e está esse inferno,
Eles chegam querendo
sa".

(chefes) vão obrigar

todo mundo

botar banca,

(Agente Administrativo

falando.

a gente

a

livro de ~

Mas isso acaba logo.

mas depois vão vendo e isso p~

Auxiliar,

estatutária).

"Se o chefe ~ mulher
mesmos

quase sempre

pr'obLcrua s . Mas mesmo

O'

compreende,

110m

muito pióres que eles, e facilitam.
tem".

(Agente administrativo,

"Mui tas abusam,

za, mas fazendo
o hor~rio

justiça.

sempre

solver".

(Arquiteta,

as manhas

Não tem proque

faltou porque

que tem quem

facilitar

todo dia, ou descontar

a funcionária

os

problemas

S

pelo fato de ser mulher,

descobrindo

De um modo geral procurei

Agora,

t 'In

lJLH.

ela tem

abuse,

contratada).

se aproveitam

Has com o tempo vai-se

.ns sab m

porque

e chamando

as coisas,

se exigir

um dia quando

teve problemas

contratada,

ter filhos.
atenção.

sem

dure

rigorosamente

a gente sabe

que

que só ela poderia

ex-diretora

de divisão

re

de Secre

taria) .
Através

da an~lise

aspirações
ocupação

do próprio

das funcionárias

est~ vinculada

m~sticas.

Esvasiado

e o próprio

serviço

ções - exatamente
educação,

pode-se

à situação

o primeiro
público

familiar

as professoras

funcionária

quanto

a levar adiante
criativo

mesmo

seus projetos

e melhor

remunerado,

los, das dificuldades

trabalhar

cargos

exce

t~cnicos

e que têm

melhores.
entre

profissional,
num trabalho
não perdem

A

ou
as
um

conciliação da

as justificações

As que parecem
embora
menos

mais

se disponham

enfadonho,

a dimensão

ter num emprego

para descontar,

em

de "mal neces

e que aspiram outro trabalho,

que poderão

trão está alí para marcar,
ho r r í.o " .

do

ou como se verá quanto

entre as solteiras.

à realização

e as obrigações

que, salvo algumas

destaca-se

das
a

como urna espécie

a empregos

com a dona-de-casa

mais reiteradas,
ambiciosas

levá-Ias

e

em que medida

em nível superior

- aquele e vivenciado

que poderá

público

sobre o fato de

que ocupam

soluçã~ para a conciliação,

estágio

constatar

observa-se

poucas que são mais agressivas

no serviço

discurso

que se especializaram

tro emprego
sário",

trabalho

dos

obst~cu

"em que o

para exigir

mais

e

p~

apurar

â

"Mesmo ganhando
meus

menos

filhos crescerem

lhor".

e preferível
e possível

(Agente Administrativo,

ir ficando por aquí.

que eu procure

e arranjasse

coisa

me

contratada).

"Pensei que quando os filhos estivessem
partição

alguma

Quando

um emprego

grandes

"

eu deixasse

a re

bom, para ganhar mais. Agora eles

es tão adolescentes,mas não tenho mais idade para me aceitaremem

qualquer

emprego".

o

(Técnica em Administração,

tempo gasto pela mulher

contratada).

no trabalho

doméstico,

das as classes e incida de modo peculiar
de casa, acentua-se

Embora

a funcionária

pública municipal

para uma possível

considere

conciliação

as vantagens

balhos,

ela não perde de vista, mas pelo contrário

entre os dois

filho pequeno

gente vai deixar? Não tenho quem
mãe morre~e

os parentes

nao posso pagar".

para a repartição.

trabalham,

(Zeladora,

Mas onde

As funcio~árias,
o trabalho

não têm obrigação.

Poucos

a importância

quando

empr~

sogra,

e e uma

preocupadas

e conpanheiros

que

trabalhar

fora, embora
familiar.

por uma renda familiar
alto, donas-de-casa,
técnicos,

doméstico,6

recursos

bem maior,

esposas

e apoios,

vêm-se

"poderiam

prego público

como a solução

lho doméstico

variará

embora

or

facilitada

de nível

mais

dispostas

l~

em boa parte
a uma

ocup~

se reali zar", preferem

possível.

que~

de profissionais

comprometidas

de casa; e mesmo

ção na qual, se-jundo elas,

constatar

as funcionárias

ou companheiras

industriais,

do dia com os trabalhos

pÔde-se

re

EInbora

â

de diversos

oom

o fazem é sempre esporadicamente,

que isso tem no orçamento

de tempo no trabalho

e em certos

com

ten t ado aplL car mai s d ti dam int.e uma an l LS€~ d

tenha

eu

é um horror".

mostram-se

sao os maridos

contra o fato da mulher

bora dispondo

berais,

Creche

estatutária).

forma ajudam;

e protestando

Se ficam sozinhos

de todos os escalões,

doméstico.

a

contratada).

para levar e buscar.

(Agente Administrativo,

çamento

"a

fique com eles depois que minha

gada. Mas quando não tenho levo para casa de minha

nao s

tra

acentúa,

"Meus filhos têm nove e doze anos e o jeito é deixar

conheçam

do

que se faz para ficar fora de casa mais de seis horas".

"Ninguém vai trazer

de alguma

jo~

vivenciada.

público

confusão

fora

onde a dupla

serviço

ginástica

afete to

nas que trabalham

nos 'segmentos mais pobres,

nada é mais rigorosamente

embora

o e~

O tempo aplicado

no traba

para todas em função da idade dos

filhos,

casos pela presença

lia em casa. De qualquer

modo,

ou ausência
fazendo

de um membro

da famí

todo o serviço ou

gere~

.14.

ciando,

o desgaste

e a tensão resultantes

"dois expedientes"

parece presente

do ter que atender

em quase todas aquelas

aos

mulhe

res.

~ interessante

observar

tica com mulheres

que uma pesquisa

trabalhadoras

domonstrou

por elas para o fato de trabalharem
ceira. Mais que os homens,
com o trabalho,
trabalho

doméstico.

plo, foi citada
ciência

razão evocada

A conclusão

uma vez a de que a visão da mulher
alguma co í.s.a que reflita

a problemática

com

o

de horários, por exan

bem maior que a

na avaliação

direta

finan

era a dos horários

dos investigadores

ce ter uma relação menos

dadas

satisfeitas

de concilia-los

de condições

como um fator negativo

dos salários.

que as alegações

mostravam-se

e os problemas

A ausência

na União Sovié

era sempre de natureza

as mulheres

mas a principal

e dos locais de trabalho,

realizada

com o próprio

insufi

foi

ainda

do trabalho

trabalho

par~

do que oom

da família e da sobrecar

.• 't lca. 7
ga d ornes
í

5.

O dia-a-dia

A lentidão

do emprego:

do serviço

ainda tão marcados

entrar

público

pelo velho

nal, além de dar às mulheres,
ra a "folga" no serviço,
espaço

da "repartição"

amizades

se estreitam,

problemas

familiares

quase sempre,

(sair?) e se aposentar.

nos órgãos
compasso

de algum problema,

facilita

um ambiente

ou mesmo

compele

ou se fazem relações

surgem nas conversas,

pouco

a se fazer no

"doméstico".

As

amistosas;

os

os filhos,

de alguma

pela colega mais

convenci o

algum argumento ~

razoavelmente

a casa,

funcionária

al

amiga; a saída "para tratar

no espaço

da

repartição

também terem que levar para usar alí alguns

as vezes os mais pessoais,
dem ser emprestados,

e de

e

também.

As horas relativamen·te longas passadas
justificam

da burocracía

às funcionárias,

o tempo. A ausência

gum modo justificada

da adrninistraçãocentral,

principalmente

quando necessário.

também podem ser solucionados

os de higiene,
Os "apertos"

pertences,
que

po

financeiros

entre os grupos mais próximos.

.15.

Sabe-se

que num passado

relativamente

dentro das "repartições",
cosméticos,

pital,

um pequeno

recurso utilizado

pliar os orçamentos.

quando

tos, cada dia mais

da situação

fato, nos escalões

de dinheiro.

homens,

médios

funcional

trabalho,

ocorrem

e concluem

de

estatutárias,

A grande maioria

tutárias.

denomina

por cento a mais benefician

pode ser um certo

"esfriarrento"
Mais que

os

ou têm possibili
público,

ele

a discriminação,

pela discriminação,

um dos mais

na desesperança

prQ

apuram

ou mais

exatamente

acentuados

mecanismos

e no ceticismo

das funcionárias
através

observadas

ingressaram

do "pistolão",

raro entre as professoras

embora

de concurso

A quase totalidade

administrativos

auxiliares,

tadas conseguiram
grupos polIticos
tração municipal.

o emprego

público

zeladoras,

seja

que vêm nos últimos
E não fazem maiores

e a totalidade

ní
na
esta

agentes

das contra

e aproximação

anos controlando
reservas

a

que começaram

administrativos,

de amizades

ser

isso

e que são funcionárias

das agentes
através

no

que hoje trabalham

que têm mais tempo de serviço,

atT~vés

das funcio

principalmente.

viço público municipal

carreira

a diferença

das contratadas.

atuando na melancolIa,

vel de sistema,

diferen

e das esta

às vezes com diversa

vivenciam

ser, entre outros,

relativamente

dis

técnico

por parte das estatutárias.

prio, um "bico", as mulheres

nárias

fazer

De

de de fazer "bicos", quando não têm no emprego

Esse parece

de

um

q~e os vencimentos.

que quase sempre têm mais de um emprego

pelo privilégio

con

teve

as

das contratadas

e nos de nível

E a consequência

à contratada

a diferença,

Depois

ca

Agora é só os venc~

pessoais,

ção, pode chegar a cerca de quarenta

em relação

"~ preciso

além das eventuais

são sempre maiores

de um mesmo

do o contratado.

am-

chega a hora de prestar

das "repartições",

Os salários

remuneração

para

Mas muita gente deixou

de ordem mais estritamente

ças resultantes

e

apertados".

No "espaço feminino"

tutárias.

funcionárias

chefes sabiam e não se incomodavam.

isso por causa da dificuldade

fazer,

de confecções

Hoje, porém, não se faz mais.

tempo em que andaram proibindo.

córdias

costumava-se

comércio

por algumas

e dá muito preocupação

tas. Alguns

recente

quanto

a

a:m

adminis

aonodo ano

.16.

conseguiram

o emprego.

moçao e melhoria

de salários

conta o prestígio
muitos

Contudo,

político

casos a eficiência

nota-se

que os problemas

são analizados

pr~

por elas levando

dos seus patrocinadores,
e o envolvimento

de

em

embora

em

da funcionária,

com o

correr do tempo, possa atuar como um elemento

a ultrapassar

o sim

pIes recurso político.
De um modo bastante
patrocínios

políticos

num desestimulador
entusiasmo
ocorrerá

também

recursos

pode-se

dizer que o vigor com que os

estão vivos no serviço

a mais,

das funcionárias

colaborando

público

Com muito

o serviço público

nenhum

(e certamente

isso

raras exceçoes,

elas

como um emprego,

para a renda doméstica,

constitui-se

para o pouco ou

no seu trabalho

com os homens).

de fato encaram
obter

sumário

um meio

de

e dele nada esperam

de me

lhor.
"Emprego público

o que vale é entrar

ceber o dinheiro,

sentar

e sair para se aposentar. ~

aquí todo dia, trabalhar

te que nem bota os pés na repartição

pouco e ver geg

ter o seu garantido

no

fim.

do mês".
"Daqui nao espero nada, so a aposentadoría".

"Só estou aquí porque

gosto de trabalhar

tei muito

em escola,

sistema,

trabalhando
posso

a Faculdade.

no setor de educação. Lu

dando aula. Agora,

jogar um pouco o que aprendí

E me aposento

a nível

com esforço

com um vencimento

melhor,

de

fazendo

porque tffiillo

chefía ... "
"Enquanto

eu tenho tanto problema

go que as crianças
tório e usar melhor

cresçam

em casa, é ficar por aquí.

tenho vontade

minha profissão.

de trabalhar

num

escri

Porque nesse serviço

uso

muito pouco. Não é que façam discriminação,
nizado

para os engenheiros,

trabalhos

ou melhor,

mas tudo está

os homens,

que são de Lua, que tem movimento.

to de mandar

e prefiro

analizar

Lo

os processos,

ficarem

org~
com os

Eu de fato não

gos

dar andamento ...

1,1

"

"Serviço público

é mesmo

trabalho

para mulher.

nha mal e é a coisa mais chata do mundo.

é provável

que arrangem

outras

coisas

Não é puxado,

Se mudar

g~

para melhor? Aí

chatas para mulher

fazer".
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(ver Anexo
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crescimento

de longa data as assim

da Prefeitura";

e da observação
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com

a se po

e de pessoas

"repartições
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controle

de maneira
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dos entrevistados

frequentam

de um

Desse modo, não se contou

com séries históricas,

o crescimento

vários motivos
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da própria
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atenção para o
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se
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tentativa

sobre a questão

ção de uma amostra quantitativamente
pelo interesse
de entrevista
municipais

que variam

trativas

não levou a

preocup~

rigorosa,

contratadas

de zeladora

aí incluindo-se

lão maior,

identificar
inclusive

de utilizar
técnicas
--...f~l""'" e-.,d;,-,-~~J
quali tativas.'yVTn:E"Er--fimcionárias

essencialmente

fes de setores.

de

do pesquisador

de duas secretarias,

d~escalões
perior,

maior

"La Muj er y la M:xler

diretoras

A maior

de nível

de departamentos

incidencia

o das agentes

a técnica

e estatutária~

foi exatamente

administrativas

e agentes

auxiliares,O'hde estão as datilógrafas

su

e

che

no

esca

admini~

e protocoli~

tas.
A grande maioria
companheiro.
Utilizou-se
seguido

das funcionárias

Dentre estas 96% têm filhos.
uma entrevista

com maior

rigor,

se das entrevistadas
postos.

Procurando

tendo em vista o próprio

vocação

a situação

interes

sobre os problemas

pro

foram: trabalho

e aspirações,

no ser

situaç~o

pGblicos,

e as informações

entrevistou-se

em cargos de chefia, estatutários,
nível técnico

nem sempre

fa

doméstico.

observar

dos servidores

com roteiro,

temas tratados

profissão,

e trabalho

aberta,

em discorrer

Os principais

viço pGblico,
miliar

(93%) são casadas ou têm

dos harens,

cinco deles,

dois contratados,

e outro agente de administração

e um

dois
um de

zelador,

contratado.
As entrevistas

não foram extensivamente

nas exploradas

no empenho

balho

futuro.

alizadas,

de levantar hipótese

mas

ap~

para um tra
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6. A aplicaç~o

da mulher

da, entre outras
utilizado

no trabalho

dom~stico

formas, por técnicas

naquele

trabalho,

tem sido

observa

de captação

do tempo

levando-se

em consideração

cer

tos quantificadores.

Os especialistas
eficácia

nessa técnica de informações

de análises

aprofundadamente
trabalho

muitos

dos trabalhos

tem-se demonstrado

de recursos
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domésticos

res de subsistência
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desses problemas

inclu

de

tempo

de avaliação

do

e para a identificação

desenvolvidos

os censos e as estatísticas
vância

para avaliá-los,

razoável

mais

e as dificuldades

Para isso o orçamento

uma técnica

doméstico

de conhecer

a

ao existencial - do

feito pelas mulheres,

sive a preço de mercado.

trabalho

capazes

o custo - do energético

doméstico

de extrapolar

qualitativas

reconhecem

por mulheres
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De um modo
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por vias metodológicas
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e
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CBVCS
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SEAD
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870
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3.674
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