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RESUMO

O campo do exercício do trabalho é, em sua maioria, nas organizações, em que as práticas de Gestão de Pessoas se constituem num conjunto de processos em interação. Para

a investigação proposta, dentre esses processos, toma-se a avaliação de desempenho e desenvolvimento dos recursos humanos, por entender que esses impactam

significativamente no que se espera de excelência na prestação dos serviços públicos. A pesquisa é de natureza exploratória e, quanto aos meios, configurou-se como

bibliográfica, utilizando como fontes livros e artigos científicos disponíveis em bases eletrônicas de dados. A partir de apresentação da evolução da gestão de pessoas no setor

público, são discutidas algumas noções ergológicas, notadamente aquelas que permitem pensar a gestão como um problema propriamente humano, possibilitando refletir sobre

possíveis contribuições da ergologia para a gestão de pessoas nesse setor. Cumpre ressaltar que o trabalho é pensado a partir do ponto de vista da atividade sendo feita uma

articulação entre as dimensões estudadas e o esquema denominado “Espaço Tripolar” conforme preconizado por Schwartz; Durrive (2010). O espaço tripolar remete às múltiplas

dimensões da vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, sendo portanto universal. Essa configuração possibilita relacionar dois níveis de apreensão do cotidiano e

da história: do plano mais micro ao mais macroscópico. Essas são peculiaridades que se apresentam em todos as organizações, inclusive no setor público, e que demandam a

gestão do trabalho humano conforme proposto pelo esquema do espaço tripolar. É no infinitesimal da atividade é que se pode perceber como é feita essa gestão cotidiana e

permanente para que se obtenha êxito no que foi definido por instâncias exteriores aos servidores. As informações obtidas sugerem que desde a criação da GESPÚBLICA, em

2005, a gestão de pessoas no setor público tende a ocupar um lugar mais destacado no segmento, embora tais dados não sejam conclusivos.
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