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Resumo:  

O presente estudo busca compreender os motivos que têm levado as pessoas 
a se direcionarem para o serviço público, assim como suas imagens de 
carreira. Procura também verificar se a identificação dessas pessoas é com a 
carreira tradicional ou com a carreira proteana e qual é a imagem que possuem 
sobre o setor público e seus servidores. Levando em consideração que o tema 
carreira se encontra em fase exploratória, optou-se pela realização de pesquisa 
de natureza qualitativa, operacionalizada por meio de entrevistas em 
profundidade com concursandos, servidores públicos em estágio probatório e 
servidores públicos que já passaram do estágio probatório. Foi realizado 
também um grupo de foco, que contou com participantes desses mesmos 
perfis. Ambas as técnicas de pesquisa foram conjugadas com o uso de 
desenhos acerca do setor e do servidor público, com o objetivo de facilitar a 
identificação das imagens de carreira dos pesquisados. A análise de conteúdo 
do conjunto dos dados coletados possibilitou verificar que os principais motivos 
que levam os profissionais à busca do serviço público estão relacionados à 
estabilidade na carreira, à qualidade de vida e à segurança financeira, 
indicando uma maior identificação com a carreira tradicional, embora haja 
traços da carreira proteana nesses profissionais, expressos por meio de uma 
maior mobilidade dentro do setor público. A percepção que os concursandos 
possuem do serviço e do servidor público brasileiro é predominantemente 
negativa, e, mesmo dentre os que nele já ingressaram, há reclamações em 
relação ao trabalho burocratizado, acúmulo de serviço, filas intermináveis e 
mau atendimento. Tanto nos depoimentos dos pesquisados como em seus 
desenhos, foi possível identificar as metáforas de carreira propostas por Inkson 
(2004, 2007). Algumas foram detectadas em todos os depoimentos, tais como 
a carreira como herança, ação, jornada, papéis, relacionamento e recurso. A 
metáfora da prisão também foi encontrada em alguns casos. A carreira como 
ciclos está presente de forma mais explícita somente em determinados casos, 
embora todos os entrevistados concordem que os ciclos influenciam, em algum 
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sentido, a mudança de carreira e a busca pelo setor público. E a carreira como 
encaixe está presente de forma relativa, uma vez que os profissionais 
entrevistados prestam concurso para algum cargo ligado à área em que se 
graduaram. Houve casos, porém, em que a metáfora se manifestou no sentido 
contrário, de total desencaixe, acompanhada de insatisfação no trabalho.  
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