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Por meio deste trabalho, objetivo demonstrar como funcionários técnicos 

interagem entre si em um tipo de ambiente da Administração Pública, considerando 

relações autoritárias. A partir disso, verifico procedimentos de concorrência que 

comprometem a celeridade e a qualidade dos serviços públicos, ao mesmo tempo 

em que delineiam uma determinada cultura. Assim, explorarei um tipo de política de 

gestão com a qual se procura controlar em grande medida o comportamento dos 

funcionários. Para elaborar o texto, refletirei sobre depoimentos de vários 

funcionários públicos durante experiência de pesquisa, que indicam a regularidade 

de certas ações no ambiente da administração pública. Serão abordadas as 

estratégias de subordinação e como são vivenciadas emocionalmente. Por fim, um 

processo de desumanização é verificado e suas implicações permitem responder a 

questão: qual o fundamento da narrativa desqualificante sobre os funcionários 

públicos? 

Palavras-chaves: funcionalismo público, procedimentos de concorrência, 

estratégias de subordinação e cultura organizacional. 

 

Introdução 
 

Um traço, ou característica, de autoritarismo, mostrou-se recorrente em 

conversas que pude desenvolver com funcionários públicos que exerciam suas 

atividades em diferentes municípios e instituições no estado do Rio de Janeiro. Por 

autoritarismo, entendo um conjunto de ações voltadas para concentrar poder em 

alguns indivíduos que, assumem cargos de comando nas instituições, e atuam de 

forma bastante impositiva, valorizando a submissão. Podem, inclusive, negar direitos 

expressos em leis, restringindo liberdades políticas e sociais e, em consequência, a 

participação na gestão.  

A similaridade no conteúdo do que era, por muitas vezes, expresso como um 

desabafo pelos funcionários, fez com que eu apurasse minha percepção sobre o 



exercício do poder na instituição pública. Por uma grande vontade em compartilhar 

percepções sobre as interações no funcionalismo público e, ao mesmo tempo, por 

um grande cuidado em não identificar os interlocutores, compreendo este 

empreendimento de textualização como um ensaio. Neste sentido, busco descrever 

e analisar algumas propriedades de um fenômeno social sem a formalidade e a 

profundidade seguidas em pesquisas científicas bem delimitadas.  

Compreendo que os fatos estão imersos em um determinado contexto 

histórico e em um contexto social, que diz respeito às relações travadas em um 

ambiente ou em um grupo de ambientes interconectados. Diante desses contextos, 

o indivíduo encontra espaços para ações não convencionais, manifestando sua 

criatividade, o que amplia as possibilidades de ação. Este agente, que por meio de 

ações mútuas vai construindo seus ambientes, defronta-se com partes de seu ser 

também inter-relacionadas. 

Os pensamentos estão ligados à mente, por meio de uma moralidade, e 

culturalmente se identificam com o cérebro. Por outro lado, os sentimentos ou 

emoções estão relacionados com a alma, e se identificam com o órgão do coração. 

O corpo é a parte física e, abrigando os pensamentos e sentimentos, identifica-se 

com todos os órgãos, mais especialmente com a pele e os tecidos. Assim, posso 

distinguir partes do ser que são impactadas por ações diversas. Com isso, posso 

dimensionar dores que são meramente incorpóreas, como: mágoas, ódios, 

ressentimentos, invejas, mas também alegria, amor, satisfação e gratidão.  

 
Narrativas desqualificadoras e a pergunta básica 
 
A desqualificação do servidor público frequentemente incorpora as acusações 

de "vagabundos", "lentos" e “malandros”. Essas características geralmente são 

relacionadas com a estabilidade que pode ser adquirida pelo servidor depois de 

cerca de três anos de trabalho. Assim, muitos são os que preconizam a extinção da 

estabilidade como forma de combater as características negativas associadas ao 

funcionário público. Com esta solução se espera forçar o funcionário a adotar um 

comportamento eficiente e eficaz no serviço ao público, encontrando a raiz do 

problema apenas no próprio funcionário, sem atuar para mudança de um contexto 

que constrange a certas posturas.  



Boscardin (2010) apresentou a imagem caricaturada do funcionalismo público 

que tem permeado a nossa existência. A partir da leitura, distingo a apresentação de 

dois perfis: o do funcionário comum e o do alto funcionário. O funcionário comum 

não tem acesso aos políticos e pensando nele temos a imagem de um “funcionário 

mal-humorado, atrás de um balcão, com ares de cansaço e pouquíssima atenção ao 

nosso problema” (2010:6). Já o alto funcionário é aquele que acessa os conhecidos 

“pistolões”, ou seja, tem contato com pessoas influentes politicamente e que gozam 

de um poder de recomendar ou indicar o funcionário para receber um benefício.  

A resposta a este estereotipo é encontrada na “tradição de mau atendimento 

no serviço público” como um legado da formação ibérica, pois eram “os 

administradores da Corte portuguesa que não tinham nenhum interesse no bom 

atendimento”  e estavam “preocupados somente com sua posição” (ibidem). O 

motivo da falta de interesse não é explorado pela autora. Outra resposta está na 

falta de treinamento do funcionário e na minimização do papel do Estado, que teve 

seus quadros reduzidos, as empresas e serviços públicos privatizados, prejudicando 

a qualidade do serviço oferecido (ibidem).  

No caso do alto funcionário, a imagem é a de “armador de maracutaias”, 

“esperto”, “malandro, “vigarista” e “incompetente”. Este estereótipo se adequa ao 

funcionário que utiliza o Estado para lucrar e sustentar suas práticas luxuosas em 

proveito próprio. Desse modo, o suborno e a “politicagem” se associam a este 

personagem como a representação do “marajá” (ibidem).  

Por meio do contato com funcionários públicos, pude mapear a reprodução de 

técnicas e estratégias que terminam por constranger o funcionário à 'trabalhar mal' - 

por desestímulo ou intimidação. Além disso, a dificuldade em exonerar um 

funcionário pode fazer surgir uma série de estratégias que visam excluí-lo e 

desqualificá-lo moralmente, e de maneira prolongada, para o posto que ocupa 

dentro do ambiente de trabalho. Estas estratégias podem compor uma estrutura 

institucional, perfazendo a política de gestão. Ao buscar compreender teias 

relacionais, a questão que proponho é: qual o fundamento da narrativa 

desqualificante sobre o funcionário público? 

 
“Um rastro de destruição” e “funcionários de confiança” 

 



A frase que intitula esta seção proveio de um funcionário público municipal. 

Ele está inscrito em um curso de Administração Pública, ministrado a distância, no 

qual atuo. Ao apresentar virtualmente o tema de minha pesquisa, relações de poder 

no ambiente da administração pública, um aluno me procurou manifestando 

interesse no mesmo tema. Ele mencionou que, especificamente, gostaria de 

pesquisar sobre os cargos comissionados que são, em suas palavras, “estranhos ao 

serviço público”, pois “não são servidores”. E como motivação para sua intenção de 

pesquisa, mencionou: 

 
Essa questão me surgiu ao observar verdadeiros desastres que essas pessoas tem causado 

ao serviço público, pois elas ocupam um cargo por indicação, muitas vezes sem o menor 

preparo para exercê-lo, e acabam deixando um rastro de destruição por onde passam e como 

são estranhas ao serviço, ainda que sejam responsabilizadas, nada acaba acontecendo com 

elas.  (autor não identificado propositalmente) 

 
Mas destaco que essas pessoas que deixam “um rastro de destruição”, 

ocupando “cargos por indicação”, em geral podem ser servidores públicos ou não. 

Se no caso levantado pelo aluno, os comissionados vinham de fora do serviço 

público, em outros casos podem vir de dentro e deixar este mesmo “rastro de 

destruição”. Assim, os cargos de direção e assessoramento superior (DAS) podem 

ser dados tanto a pessoas externas ao serviço público quanto aos servidores.  

Normalmente, a atribuição de um DAS antecede ao recebimento de uma 

gratificação, que é uma quantia repassada mensalmente ao servidor, como 

complementação salarial, pelas funções desempenhadas. São de caráter provisório 

e dados segundo o critério da “confiança”, ou seja, o dirigente máximo escolhe ou 

lhe é indicada uma pessoa que desempenhará as funções de maneira leal aos seus 

superiores, lhes dando segurança.  
Os “funcionários de confiança” assumem as posições mais prestigiadas, as 

mais próximas da cúpula de maior poder. Essas posições são disputadas entre os 

funcionários. As posições ocupadas em seu conjunto esboçam uma figuração 

dotada de dinâmica pelo jogo das relações sociais. O que mantem esta figuração 

são as relações de chefia interconectadas, como um sistema, mas de carne e osso. 

Assim é que o Estado foi compreendido por Radcliff Brown, ícone da 



socioantropologia inglesa, que desenvolveu suas teorias na primeira metade do 

século XX, seguindo vários ensinamentos de Émile Durkheim (1858-1917): 

 
O Estado – neste sentido, não existe no mundo dos fenômenos é uma ficção dos filósofos. O 

que existe é uma organização, isto é, um grupo de seres humanos ligados por um sistema 

complexo de relações. Dentro desta organização diferentes indivíduos desempenham 

diferentes papéis, e alguns detêm um poder especial ou autoridade, como chefes ou anciãos 

capazes de dar ordens que serão obedecidas, como legisladores ou juízes, e assim por diante. 

O poder do Estado é coisa que não existe; há apenas, na realidade, poderes de indivíduos. 

(Radcliffe-Brown, 1981:24) 

 

O Estado é concebido como uma ficção, quando o que existe são poderes de 

indivíduos que ocupam posições de autoridade e se relacionam com outros 

indivíduos em interdependência. O Estado está encarnado e a população sente os 

efeitos das ações dos que assumem cargos em órgãos públicos.   

Os cargos comissionados, dispostos para as pessoas de “confiança”, são 

provisórios, porque, em geral, acompanham o período de mandato dos superiores 

no cargo mais elevado. Consequentemente, com a entrada de novos dirigentes nas 

instituições, é comum entrarem também as pessoas de sua “confiança”. Além 

dessas, em geral entram outras pessoas que assumem cargos comissionados, ou 

apenas remunerados, e são indicadas por aliados ou apoiadores políticos. Essa 

distribuição de cargos é uma forma de retribuição pelo apoio político prestado em 

determinado momento, ou simplesmente, uma forma de acomodar parentes, amigos 

e potenciais aliados. Em outros casos significa ceder a uma chantagem de um 

desafeto que ameaça revelar informações ou, por sua influência, obstruir alguma 

realização.  

Assim, quando novos mandatos governamentais se iniciam, dirigentes 

institucionais podem ser substituídos por outros e renova-se o ciclo dos cargos “de 

confiança”. Diante dessa dinâmica, existe um termo que virou chavão para designar 

a ocupação de cargos em órgãos de governo: “cabide de emprego”. Nestes cabides, 

as pessoas não estão bem presas, ou seja, seus cargos são de livre exoneração. Já 

ouvi a seguinte frase da parte de um alto dirigente: “com uma canetada do 

governador, eu estou fora”. Essa condição traz uma grande insegurança a todos que 

podem perder seus cargos a qualquer momento: por mudança estrutural, pelo saldo 

de uma nova dívida do dirigente, porque apareceu outro funcionário melhor 



qualificado para o trabalho demandado etc. Esse quadro pode levar ao seguinte 

comportamento: o tempo de trabalho é mais gasto para bajulação do chefe, para 

prejudicar colegas com potencial de liderança e qualificados, do que para 

efetivamente cumprir planos de gestão relacionados ao cargo que trarão maior 

qualidade administrativa ao órgão.   

As disputas entre os funcionários por posições proeminentes e pelo prestígio 

decorrente revelam os processos concorrenciais que permeiam a figuração da 

administração pública – em outros termos, permeiam as políticas de convívio que 

são adotadas nas instituições. As disputas por cargos valem a pena para muitos 

funcionários, justamente, pelo valor das gratificações. Estas não possuem um limite 

a não ser pelo valor disponível para a instituição. Existem gratificações, por exemplo, 

que correspondem a três vezes mais que o valor da remuneração do funcionário. Se 

ele recebe 5 mil por mês, passará a receber 15 mil. 

Neste ambiente, estratégias e táticas podem ser utilizadas, geralmente por 

superiores, para bloquear a ascensão de determinado funcionário. Assim preservam 

sua posição e a de seus aliados, ou elevam posições de funcionários que se 

apresentem como colaboradores de suas práticas político-administrativas.  

 

Das estratégias: “as cascas de banana” 
 
Na estante de administração pública de uma livraria, deparei-me com um livro 

intitulado Cartas a um Jovem Administrador, cujo um dos capítulos chamava-se 

“Seja um estrategista e não um simples operador”. Neste mesmo sentido, o livro de 

Sun Tzu, A Arte da Guerra, foi usado para orientar muitos administradores. 

Considero significativo que um manual para guerra seja recomendado para 

conduzir-se em meio a relações sociais. A expressão de destruição é mais afeita a 

esta orientação. Como uma estratégia pode expressar o objetivo de destruir 

alguém?  

Quando se deseja que um funcionário perca seu cargo, possibilitando a 

outros ocupá-lo, ou não venha a tê-lo, quando está na eminência de ser indicado ou 

tenha potencial para tal (podendo vir a substituir outro funcionário), é comum a 

tentativa por parte dos outros de desqualificá-lo perante os superiores. As formas de 

desqualificar são várias, dependendo do contexto, mas quase sempre visa 

responsabilizar o servidor por alguma falha provocada, a fim de criar motivos para 



atritos do funcionário com o superior. Muitas vezes, o próprio superior sabe da 

armadilha direcionada ao funcionário e colabora com a encenação, com o intuito de 

“humilhar” e punir o servidor, já que não o quer mais no cargo, seja por vontade 

própria ou a pedido de terceiros, participantes de uma teia de favorecimentos. 

Esse processo de derrocada de um funcionário é planejada e começa com 

uma simples “casca de banana”. Usei esta expressão por ouvir a queixa de um 

ocupante de cargo de direção, ele salientou que colocavam “cascas de banana” no 

caminho dele. Assim, expressava consciência da intenção e da cilada que tentavam 

lhe armar, enquanto outros, mais ingênuos por falta de experiência, levam o tombo 

facilmente. Esta é a tendência daquele funcionário que está em seu primeiro 

emprego. A esse respeito, um dos chefes enfatizou a um funcionário, com ironia e 

preocupação ao mesmo tempo, “você nunca trabalhou”. E o aconselhou a fazer 

relações que o protegessem, bem como não se enganar com as demonstrações de 

amizade que partiriam de superiores, pois de uma hora para outra a estima 

desaparece e você pode ser vítima da ânsia por retirar-lhe o cargo, a função ou 

mesmo retirar-lhe da instituição e do serviço público. De outro modo, as “cascas de 

banana” podem apenas aborrecê-lo e dificultar o seu trabalho.  

Esse era o caso de um nomeado para um alto cargo em uma instituição, que 

não era aprovado pelos outros ocupantes de cargos altos do órgão. No entanto, 

como o nomeado era indicado por um contato político proeminente, os demais não 

conseguiam retirá-lo do cargo. Dessa forma, ele permanecia, mas era 

desconsiderado e suas funções eram exercidas por outros, restando-lhe poucas 

atribuições. Ainda assim, ele trabalhava pisando em constantes “cascas de banana” 

colocadas para proporcionar uma repreensão áspera por parte do dirigente máximo 

da instituição. Por exemplo, pediam-lhe que resolvesse uma questão, mas 

escondiam dele o processo administrativo que faria com que ele resolvesse o caso. 

Ele perdia tempo sem conseguir resolução, já que as informações não lhe eram 

dadas e mesmo lhe eram transmitidas de maneira errônea.  

Contudo, ele era insultado pela demora e por não ser capaz de resolver algo. 

Como não conseguiam retirá-lo do cargo, pressionavam para que ele próprio 

pedisse sua exoneração. Assim, quando contínuas, “as cascas de banana” podem te 

levar a extenuação e a desistência do trabalho no local. É um processo confuso e 

implícito, ou seja, não verbalizado em suas intenções, que te leva a sentir algo sem 

que se declare o objetivo da ação.  



O trabalho de um funcionário também pode ser protelado pelos superiores, 

enquanto quem será responsabilizado pelo atraso será o subordinado. O trabalho e 

as funções podem ser desorganizados propositalmente para facilitar acusações 

relativas a falhas. Uma tarefa de grande porte pode ser determinada a um servidor e 

lhe dado um prazo exíguo para que a cumpra. Quando o óbvio acontecer, a não 

finalização da tarefa no prazo, será desqualificado, insultado e tratado rispidamente 

e com falta de respeito. Assim, podem retirar as funções de um servidor, para que 

ele se sinta humilhado vendo seus colegas trabalharem, ao ser rejeitado, acomete-

lhe a vergonha. No entanto, desconsiderando não lhe darem qualquer atividade para 

desempenhar, ele será chamado de inútil, apontado como uma pessoa que não quer 

trabalhar. Outra inversão é não chamar o funcionário para estar em grupo, isolá-lo, e 

dizer que ele não coopera com os demais. São muitas as inversões possíveis, que 

confundem tanto o vitimado, quanto quem, de fora da situação, não sabe das ciladas 

que armam para o servidor.  

O funcionário pode ser alvo de comentários depreciativos e fofocas ao seu 

respeito. Depara-se com um conceito sobre si que não encontra fundamento em sua 

personalidade. Quanto mais se exaltar para mostrar que não se associa àquela 

imagem negativa criada de si, será acusado de ser agressivo e dará mais um 

argumento aos seus detratores. São batalhas argumentativas para atingir o 

equilíbrio mental e a constituição moral do funcionário. Percebendo o processo de 

degradação da imagem realizado, ele perde laços afetivos que tinha construído e lhe 

resta uma profunda dor e tristeza. Neste ponto, a trapaça já está consumada, ou no 

vocabulário de alguns funcionários que me deparei, seria a cultura de “passar a 

perna”.       

 

Da manipulação: “as marionetes” 
 
A manipulação não é um ataque escamoteado como os realizados pelas 

“cascas de banana”, é mais uma indução do comportamento alheio para alcançar 

um objetivo não declarado ao outro. Diante do modo de agir dos superiores, uma 

funcionária na função de secretária disse-me que eles mobilizam os servidores como 

“marionetes” – fazendo o gesto de manipular marionetes com as mãos. Com outras 

palavras, uma funcionária afirmou: “fazem tudo por debaixo dos panos”. 



Para consecução de planos de destruição, e outros, os superiores podem dar 

ordens para que os funcionários tomem determinada atitude, falem algo ou 

desempenhem uma função em momento pertinente que resultará, como uma colcha 

de retalhos de ações sincrônicas, em prejuízo de outrem, por proporcionar, 

posteriormente, alegações acusatórias. Aos que percebem tardiamente o ocorrido, 

com o que colaboraram, resta a vergonha, o remorso ou o prazer. Percebem 

tardiamente porque seus questionamentos às ordens não são bem vindos. O 

servidor não precisa saber por que deve fazer o que lhe mandam, ou qual resultado 

esperam de sua ação. Assim, o funcionário é doutrinado, e se auto doutrina, para 

não fazer muitas perguntas.  

Quando alguém está sendo minado em suas energias por um superior que o 

conduz ao erro e o responsabiliza, os funcionários que observam e interagem no 

ambiente de trabalho podem ter leituras diversas da situação. Aqui reforço três tipos 

de comportamento: uns acreditam nas mentiras ou na má imagem construída para o 

funcionário, outros têm medo de que ao se aproximarem da vítima, apoiando-a, 

possam virar alvo de práticas destrutivas semelhantes, e há aqueles que percebem 

a situação insidiosa de forma mais clara e colaboram de bom grado com o ataque. 

Nesses três casos, a vítima sofre com o afastamento das pessoas, que a faz perder 

seus laços afetivos e ser vítima de traições. 

No primeiro caso, o superior conversa de maneira amigável com um 

funcionário sobre as más qualidades de outro. O funcionário usado como confidente 

pode sentir que goza da confiança do chefe e o apoia. O chefe pode se colocar 

como sendo forçado a tratar o funcionário, que tem como alvo, daquela maneira, 

porque ele possui os diversos problemas que o chefe narra. Ao conversar com um 

determinado chefe, eu mesma concluí que para ele não havia funcionário no órgão 

bom para qualquer cargo e ele dizia: “não há quantidade, não há qualidade”. Se o 

funcionário passar tempos em conversas intermitentes com este tipo de chefe, e se 

for devidamente atento, confrontará o que ele conta com o que sabe dos fatos 

narrados pelos protagonistas da história, ou pelos colegas, e chegará a perceber 

mentiras criadas. Por isso, uma pessoa que conversa com todos, exibindo extrema 

capacidade sociável, é perigosa para o chefe, pois pode descobrir a versão mais 

honesta dos fatos. Assim, o ideal é que cada funcionário seja mantido 

individualizado, por horas de trabalho apenas desempenhando suas tarefas, sem 

interagir muito. Isso facilita o controle sobre ele. Não é incomum chefes que fazem 



“rondas” durante a jornada de trabalho, percorrendo os setores e observando os 

comportamentos.  

Falar mal de um funcionário para outro é algo comum. Com isso, o ambiente 

pode ser povoado por discórdias e hostilidades, quando “o funcionário de confiança” 

subordinado acredita nas palavras de seu chefe. Esse enredo faz parte da máxima: 

dividir para governar. Os que acreditam nas más qualidades dos funcionários 

denegridos, serão colaboradores da destruição.  

No segundo caso, a pessoa que está sendo vítima de “perseguição” sente 

que as pessoas se afastam como se ela provocasse horror, podem até demonstrar 

seu medo se afastando aflitas e evitando conversas com a vítima. Esses 

funcionários têm medo que o mesmo sobrevenha a eles se o superior ou superiores 

considerarem que eles o estão dando apoio minimamente emocional. A insistência 

em se aproximar pode lhe render sutis ameaças como “eu afundo seu barco” ou um 

mero lembrete dos funcionários que estão na iminência de perder os cargos etc. Os 

que eram amigos da vítima, acham por bem afastarem-se, reduzir as conversas até 

que se extingam totalmente. Outros serão induzidos pelo chefe com oferecimentos 

de benefícios (funções em setores mais prestigiosos ou de comando, gratificações, 

viagens, cursos), mas para obtê-los deve se afastar daqueles que não são de 

confiança, por exemplo a vítima, e começa a enumerar as más qualidades dela.   

No terceiro caso, o colega de trabalho da vítima tem o mesmo objetivo do 

chefe e entende de maneira mais clara a estratégia do superior, ajudando-o a 

realizá-la. Assim, o servidor compactua e pode entender que isso o beneficia aos 

olhos do superior, como uma oportunidade para demonstrar sua obediência e já 

espera sua recompensa. A este ponto é comum chegar aquele que se ajusta a esta 

cultura, seja por sua personalidade moldada previamente ao ingresso no serviço 

público, ou moldada naquele ambiente durante anos a fio. Com o tempo, esse tipo 

de prática deixa de ser absurda e passa a ser tão natural que justifica a afirmação de 

que “o Estado é assim” ou “é assim em todo lugar”. Quem não aprendeu e não se 

defendeu pode ser visto como o único culpado pelo que lhe sucede.  

Existe a possibilidade de um funcionário ser forçado a prejudicar seu colega 

para não ser prejudicado pelo chefe. Tendo essa ação a probabilidade de torná-lo 

um comparsa. De tal modo, pode ser chantageado com base neste fato por longo 

tempo, tendo que ceder e atuar em várias das “injustiças” empreendidas pelo chefe. 

Acontece que, neste momento, todos ficam no ‘mesmo barco’ ou ‘um na mão do 



outro’: tendo participado em ações que podem resultar em ilegais ou imorais perante 

a lei ou perante convenções sociais, todos se calam e o segredo está mantido, 

concorda-se em esconder um fato.  

Com tantas pessoas envolvidas em um ou mais atos, facilmente o autor da 

agressão se esconde em meio às confusões que causa. Ele normalmente age 

indiretamente, por meio dos comparsas ou dos “marionetes”. Aqui surgem 

afirmações abstratas quando se aponta o causador do mal que aflige alguém: a 

burocracia e o Estado.  

  

Os “vingativos”: “pedir a cabeça” 
 
A ânsia por ocupar posições de confiança em uma instituição pode estar 

atrelada ao seguimento das regras de obediência para o recebimento de bens 

materiais como recompensa. Ou, quando se sobrepõe em poder ou influência em 

relação a outrem, obtêm-se o cargo como recurso proveniente de chantagens. Creio 

que aqui está o cerne da lógica do funcionamento da maioria das relações no 

serviço público. 
A teia de relações que compromete uns aos outros, pode forçar alguém a 

realizar desejos de terceiros, como a destruição de alguém ou sua simples 

exoneração do cargo. A esta solicitação se nomeia “pedir a cabeça”. É comum se 

pedir a cabeça de uma pessoa alegre e sociável ou criativa. Os funcionários que 

fazem propostas de aperfeiçoamentos, que são qualificados, são alvos de inveja. Os 

"vingativos", por isso, são os que mais pedem a cabeça de alguém, afinal ‘como 

alguém que não seja eu pode ter esses atributos, esse talento, essa cabeça’: ‘eu 

quero o que o outro tem’. Desejam-se seus pensamentos. Vinga-se do outro como 

se fosse uma injustiça ele agregar as qualidades, percebe-o como egoísta e 

mesquinho. É preciso destruir o que ele tem, mais do que isso, é preciso que ‘eu 

tenha o que ele tem’.   

É na cabeça que se situa nosso cérebro e os órgãos relacionados aos 

sentidos do olfato, paladar, visão e audição. Por meio desses órgãos, que utilizam 

uma rede de neurônios que fazem parte do sistema nervoso, são enviadas ao 

cérebro as sensações. Na cabeça, portanto, está o centro de nossa inteligência ou 

intelecto, da memória, da vontade e do equilíbrio emocional. Quando se diz que 

alguém 'perde a cabeça', por exemplo, refere-se a fazer algo de forma impensada e 



irrefletida, perdendo o domínio de si mesmo. Por outro lado, 'baixar a cabeça' é 

humilhar-se ou envergonhar-se. Uma pessoa dotada de muito saber ou inteligência 

é considerado, em linguagem mais chula, um 'cabeção'. O cabeça também lidera ou 

comanda algo. Assim, imagine que quando um funcionário, em qualquer nível 

hierárquico, pede a cabeça de outro, tendo influência para isso, ele deseja 

minimamente o cargo ou as funções daquele, bem como a saída dele da instituição, 

por exoneração ou prática semelhante. Mas, em sentido mais profundo, "pedir a 

cabeça" é iniciar o processo de destruição contra alguém indicado. De maneira 

estratégica e manipulando, é possível fazer com que este alguém perca seu 

equilíbrio emocional, aja impensadamente, de modo que cometa falhas e seja 

humilhado. Portanto, pede-se a cabeça dele para que ele não seja mais capaz de 

pensar, nem que seja por alguns momentos, que fique tão atordoado que perca o 

comando de si mesmo. Pode deixar também de sentir o mundo como antes, de ser 

menos alegre, nesse ponto ele perdeu a vida que o habitava, o espírito que lhe 

animava. Esta explicação é suficiente para se entender porque esta frase, "pedir a 

cabeça", traz tanto horror a quem a escuta.  

Para alguém que já se vingou muitas vezes, basta que um funcionário faça 

algo que ele não quer, diga algo que ele não gostou de ouvir, goste de quem ele não 

gosta, beneficie quem ele não deseja, para que se motive a planejar uma vingança. 

E, "pedir a cabeça" é uma forma comum de iniciar uma vingança.  

Os "vingativos" que não têm poder suficiente para "pedir a cabeça" ou destruir 

alguém sem necessitar pedir, atuam delatando, inventando histórias ao superior, 

fazendo a famosa intriga ou fofoca, bem como colaborando em planos alheios que 

coincidem com seu objetivo próprio de destruir. O ato de vigiar uma pessoa a pedido 

de um superior para lhe relatar, caso haja algo que sirva como munição no processo 

de destruição, pode ser a expectativa que um superior coloca em todos os 

servidores para os quais oferece cargos de confiança. Assim, dizia-se que um chefe 

procurava alguém para ser seus “olhos” na instituição. 

"Tomar o lugar” de alguém ou "entrar na vez" foram termos que os 

funcionários usaram para demonstrar os objetivos de alguma trama contra um 

funcionário. Na verdade, se tira do outro o que é possível tirar, dependendo de como 

o processo transcorra, tira-se de fato sua anima, o brilho dos seus olhos, sua fagulha 

de vida, se o funcionário que ataca nutre tanta hostilidade que não consegue aplacá-

la.  



No fim, a vítima de destruição pode ser isolada não só das pessoas 

afetivamente, mas fisicamente também, restando-lhe uma sala vazia para trabalhar 

ou ficar inútil, talvez sem móveis, pois isso é para quem tem méritos, para humanos 

mais obedientes. Uma sala onde ela fique esquecida, olhando para a parede todo o 

dia. Perpetua-se nela a vergonha diante dos outros e ela preferiria mesmo se 

esconder, o que pode levá-la, por fim, a solicitar sua exoneração. Alguns estudiosos 

do tema de assédio moral (Hirigoyen, 2014) chamam os ataques, como os aqui 

descritos, de terrorismo psicológico ou assassinato psíquico. Nesse ambiente, as 

desconfianças são mais vivas que algumas pessoas, e as neuroses se manifestam 

em afirmações como: "tem gente querendo tomar o meu lugar".     
 

Um “bando” ou uma “confraria” 
 
Nessa teia de relações de lealdade, obediência ou de chantagem e favores, 

colabora-se com ações que eu chamaria de trapaças. Sem pensar no ato, por vezes 

de caráter destrutivo, como algo imoral, ilegal ou ilícito. Sumamente importante a 

falta de julgamento, que deve pertencer ao estrategista somente. De quem pensa e 

questiona em evidência, e age segundo sua consciência, não servindo, extrai-se 

inclusive a capacidade de pensar. Em conversa um funcionário me confidenciou que 

o superior máximo de sua instituição, diante da recusa de uma funcionária em deixá-

lo usar seu nome para algo que ela considerava ilegal, declarou: "quem não serve 

para servir, não serve para ser servido".  

Os autores intelectuais dos atos, que muitas vezes não resultam no que se 

espera, criam uma realidade. A enunciação desse chefe ou superior estrategista, 

que leva a cabo seus projetos institucionais, mas, sobretudo, seus projetos pessoais, 

perfaz a regra. Tal regra não é a mesma para cada subordinado, ela muda 

dependendo da pessoa com a qual se relaciona e do momento no qual se 

estabelecem as ações. Uma regra impressa de maneira impessoal em um 

regulamento, em uma portaria ou regimento interno é extremamente desagradável 

para este tipo de personalidade. 

Para ilustrar, conto a história de uma funcionária, que por não ter suas 

funções discriminadas, criou um regulamento para seu setor de trabalho. Em 

seguida, foi solicitada por um dos superiores para elaborar outros manuais de rotina 

de setores, bem como o regimento interno. Logo, um dos superiores iniciou de 



maneira contundente um processo de “destruição” contra ela. A servidora recordou 

que, certa vez, este superior mencionou que as regras escritas poderiam fazer com 

que qualquer servidor apontasse a ele o que deveria ser feito, acima de suas 

ordens.  

Os dispositivos burocráticos escondem os agentes causadores das ações de 

destruição, contribuindo com o anonimato, junto com a teia de colaboradores que se 

formam, mediante ações indiretas dos estrategistas, que dão impulso à formação de 

ciladas. Desse modo, são inúmeros os casos de funcionários que foram alvo de 

ações “vingativas” por meio da intervenção nos processos administrativos. A norma 

é usada segundo interpretações e dominando-a melhoram as possibilidades de 

burlá-la.  

Nos processos administrativos é possível concretizar exonerações, 

suspensões, sindicâncias etc. Uma formalidade que pesa nos ombros dos 

“perseguidos”. Alguém considerado inútil para o trabalho pode ser posto em 

disponibilidade. A disponibilidade é um dispositivo jurídico que permite ao 

funcionário estável ficar sem trabalhar temporariamente, recebendo parte de seu 

salário, sob alegação de ter sido seu cargo extinto ou ser desnecessário. Vejamos 

abaixo um caso de como alguém pode ser colocado em inutilidade. A autora 

descreve, por exemplo: 

 
(...) percebi que uma colega (justamente a que me era mais próxima e prestativa) estava 

sofrendo assédio moral por parte da própria Ouvidora, Maria Augusta Carneiro Ribeiro, a Guta. 

Minha colega ficava repetidamente doente e era escarneada pela própria Ouvidora que tirava 

dela, pouco a pouco, responsabilidades, fazendo com que ela ficasse, ao fim de pouco tempo, 

responsável por nada, praticamente um zumbi dentro da Ouvidoria. O ápice do problema surgiu 

quando ela tirou férias com o marido por uma semana e, nesta mesma semana, foi convocada 

uma reunião para se dizer, claramente, que ela era uma inútil e que deveria sair da Ouvidoria. 

Maria Augusta não a podia demitir porque ela era casada com uma pessoa importante na 

empresa e se tomasse tal atitude poderia sair ela mesma prejudicada. Por isso, iria fazer de 

tudo para que a própria se demitisse. Então, disse que aumentaria o salário de outra pessoa 

com o mesmo nível de minha colega, de forma que ela ficasse chateada e contava com a ajuda 

das pessoas para que o ambiente ficasse desfavorável a ela. / Sai dessa reunião muito 

abalada e sem saber como reagir. Quando minha colega voltou de viagem, eu fui a única a agir 

normalmente com ela. Abismada com a situação resolvi contar o que havia se passado. 

Mesmo porque é o que se recomenda a quem presencia um assédio: que fique ao lado do 

assediado. (...) Minha colega conseguiu uma transferência e saiu de lá depois de um desabafo. 



No momento em que ela saiu foi convocada uma reunião geral para dizer que havia um traidor 

dentro da Ouvidoria. Como eu não me denunciei, passei a ser tratada como tal por todos e a 

sofrer um assédio brutal por parte da Ouvidora que me chamava constantemente para reuniões 

em sua sala para dizer que eu não trabalhava, era inútil, era bitolada, que era um ser humano 

ruim e nem conto para vocês as coisas que tive que ouvir na sala desta senhora, localizada na 

presidência da Petrobrás. As pessoas passaram a me tratar com distanciamento e um dos 

testas de ferro da Ouvidora me torturava, pois passava na minha sala de 10 a 15 vezes por dia 

e dava uma porrada na mesa dizendo: “a justiça é cega, mas gagueja no escuro”. / (...) O mal 

feito contra mim foi muito grande que eu demorei muito tempo para me recuperar. Foram 

quase 6 meses sem conseguir trabalhar e dois anos que eu ainda tenho pesadelos e crises de 

raiva contra aquela pessoa. 

  

Processos disciplinares podem ser abertos contra servidores, que sofrerão 

sanções registradas em Diário Oficial. Apenas a abertura de uma sindicância ou 

processo disciplinar já desmerece o funcionário, que tem sua dor registrada na 

formalização dos procedimentos.  

As ações no órgão não são fiscalizadas e os funcionários ou não tem 

conhecimento dos seus direitos expressos em leis ou têm profundo medo da 

influência dos superiores sobre seu destino, mesmo fora do local de trabalho ou em 

outra instância: empresa em que o superior possa influir por teia de amizades 

(considerando inúmeras licitações que são feitas ou oportunidades para isso) ou 

órgão governamental. Muito do que é expresso nos processos pode prejudicar um 

servidor e jamais será contestado, mesmo que contrarie leis que estabelecem 

direitos. 

Dan Ariely (2012), da área de psicologia e economia comportamental, 

escreveu um livro intitulado A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade. Nesta 

obra, o autor faz vários experimentos mediante dinâmicas de grupos e conclui que 

existem sentimentos orientados por uma moralidade sobre o que é correto, ou seja, 

dos valores que devem ser seguidos, que regulam a efetivação de trapaças no 

cotidiano. No entanto, basta que um indivíduo em um grupo trapaceie diante dos 

outros, para conseguir benefícios, para que outros sejam estimulados e façam o 

mesmo. As imitações se disseminam e o caráter se flexibiliza. Se o custo a ser pago 

por não ser leal com colegas é mínimo, as trapaças aumentam e se nada for feito 

para estancar a contaminação, as trapaças aumentam em número e intensidade até 

forjar, em sentido figurado, uma infecção.   



Ao narrar para mim sua saga diante da perseguição que sofreu, uma ex 

funcionária afirmou: “é um bando”. Este bando seriam os integrantes de uma teia de 

relações, aqui delineada, que contribuíam para armar-lhe ciladas e acusá-la de 

“louca” quando reagia aos ataques de destruição de sua imagem. Era chamada de 

“louca” por que os que atacam negam suas ações e afirmam que a vítima está 

vendo coisas que não existem. Depois de dois anos fora do local de trabalho, por 

exoneração, ela frequentava um consultório psiquiátrico. O psiquiatra disse a mim 

que “as pessoas ficam se vitimando e não põem a vida pra frente”. Assim, ao passar 

por um processo mais completo de destruição, a pessoa pode carregar sequelas 

(dores, mágoas, decepções, doenças) por toda vida, as demais relações de convívio 

podem ser afetadas. Disso vai depender a forma que se trabalha a mente 

posteriormente ao trauma.  

Em outra situação, uma funcionária a par do início de um processo de 

perseguição disse: “quando vem um, vem todos”. Um funcionário com experiência e 

percepção, compreende bem a dinâmica do procedimento. Enquanto isso, quem não 

pode conceber este tipo de cerceamento ao outro, logo cogita que a vítima de 

perseguição é paranoica. Sumamente porque quem está em volta da vítima não 

ouve o conteúdo de telefonemas, de e-mails, não participa de reuniões que 

determinam a exclusão, nem escuta o que a vítima ouve nos corredores, de maneira 

sarcástica ou indireta. Também não sente os olhares de hostilidade dirigidos para 

ela. Como as atribuições não são determinadas com clareza, nem percebe que 

alguma atribuição lhe foi retirada como punição, afinal, não sabe exatamente o que 

ela faz. Enfim, quando o funcionário desatento percebe, o servidor atacado já está 

desestabilizado. Uma série de mau entendidos criados recaíram sobre suas costas. 

A “humilhação” e a vergonha parecem ficar visíveis de repente. Talvez ele tenha 

culpa, pois não soube tratar bem o chefe – pode pensar o colega servidor. Se muitos 

expressarem este pensamento e tiverem as explicações enviesadas do superior, o 

acusado é culpado sem ver seu julgamento, sem se explicar a um juiz. 

A despeito do rótulo de “bando” a este grupo formado, ouvi em um evento 

outro termo: “confraria”. Imagine superiores hierárquicos reunidos atrás de uma 

grande mesa, diante de seu público, na maioria comissionados que possuem o 

dever de, com sua presença, demonstrar constante apoio. Neste público também há 

dirigentes de outras instituições, principalmente governamentais, que mantêm 

relações com os superiores sentados atrás da grande mesa, sobre uma espécie de 



altar. Na plateia também os admiradores ou bajuladores dos superiores, ainda sem 

os cargos comissionados. Os superiores agradecem-se mutuamente em seus 

pronunciamentos e um deles diz: “aqui, somos uma confraria”. Deixando em todos 

os presentes a boa impressão de lealdade acima de tudo.   

 
“Baratas” e “bichos peçonhentos”: Franz Kafka, um tradutor 

 
Tendo experimentado em sua infância esse tipo de relação autoritária em 

grande intensidade, Franz Kafka, adulto, tornou-se um funcionário público. Sua 

percepção foi arguta e ele fundiu em suas obras a arbitrariedade das ações de seu 

pai às relações de trabalho. Tanto em a Metamorfose, quanto em O Processo, neste 

em maior intensidade, Kafka faz referência às condições de trabalho.  

Críticos do autor, segundo Santos (2005:11), destacam que um dos aspectos 

centrais de suas obras é a denúncia da desumanização do homem pela burocracia. 

Uma das interpretações abrevia a história de Kafka da seguinte maneira: “uma 

espécie de “pequena faceta de uma galeria de espelhos que reflete a evolução do 

homo sapiens, de criança a funcionário público e de funcionário a verme” (Pawel 

apud Santos, 2005:12).  

Kafka legou um novo olhar sobre a trivialidade ou o cotidiano, revelando neles 

a aura de opressão e a naturalidade com que se encara o grotesco. Kafka foi um 

homem condenado, segundo Santos (2005:orelha do livro), a ver o mundo de 

maneira tão clara, que o julgou “insuportável e partiu para morte”. Não sem antes 

deixar em seus livros a chave de “aposentos desconhecidos no castelo do próprio 

eu” (ibidem). O autor, como funcionário público, só pôde descrever o que descreveu 

por uma experiência aguda em meio a relações abusivas. Ele não era brasileiro, 

tampouco viveu neste século. Franz Kafka era tcheco e nasceu em 1883, falecendo 

em 1924. Mas a atualidade e universalidade de sua obra demonstram uma 

identificação que independe de tempo e localidade.  

Tornou-se comum associar ao sistema burocrático a barata que figura na obra 

Metamorfose, escrita por Franz Kafka (2005). Neste livro, o personagem Gregor 

Samsa trabalha como caixeiro viajante, com uma rotina extenuante de trabalho, a 

qual se submete para obter remuneração suficiente para saldar uma dívida de seu 

pai e sustentar toda a sua família. São descritos em trechos da obra de Kafka parte 

da rotina, considerada cansativa, um chefe, considerado arrogante e que inferioriza 



os funcionários, o sacrifício pela família e a vontade de pedir demissão e se sentir 

“livre”. Demonstrando esses sentimentos, metaforicamente o personagem acorda 

numa manhã metamorfoseado em uma barata gigante. 

Por que Kafka escolhe uma barata como animal no qual Gregor se 

transforma? Volnyr Santos (2005:102) explicou que a barata é um “animal de porte 

minúsculo” que na narrativa é apresentado como “enorme”, “gigantesco” e 

“monstruoso”. Nesse sentido, a repulsa e o nojo podem também ser maiores. Santos 

(2005:102) afirmou que, como metáfora, o termo inseto se aplica às pessoas 

insignificantes e mesmo miseráveis. Acrescentou que é um ser vivo que se arrasta e 

rasteja, portanto, é o que melhor pode traduzir o sentimento de “humilhação” 

(ibidem). 

Um funcionário público do estado do Rio Grande do Sul criou um blog 

intitulado Sentido da Vida. Em primeiro de novembro de 2005, postou em seu blog 

um texto cujo título é Kafka no funcionalismo público1. O funcionário inicia o texto 

declarando que tem se sentido como o personagem Gregor, de Kafka. No texto, 

associa a “máquina pública” a um “organismo gigante e viciado”, que “parece ter 

vida própria”. O Estado é identificado a um grande “sangue-suga”, permeado por 

homens de poder, que “agem de má fé e são intocáveis”. Aqui ele estabelece uma 

separação entre as “baratas” e os “sangue-sugas” (carrapatos, escorpiões, aranhas, 

insetos peçonhentos), essas acabam levando a “fama” pelos problemas apontados 

no funcionamento do Estado. No blog, o autor diz observar “despautérios” que o 

indignam e são “amortizados pela rotina estúpida, desequilibrada e enfadonha” à 

qual ele tem sido submetido. Reforça o sentimento de “indignação”, diante deste 

“estado de espírito subjugado” e da “opressão” em que diz viver. Para dimensionar 

esta analogia, reproduzo abaixo trechos do seu texto.  

 
Tenho me sentido como inseto dentro desta opressão burocrática, uma barata mesmo, que 

assiste tudo passivamente – mas que precisa se revoltar contra este estado de espírito 

subjugado – como se meu destino fosse ficar inerte no meio deste gigante ineficiente (...). Não 

quero cometer generalizações, mas acho que todo burocrata público tende a virar um inseto 

insignificante, sem vontade de reagir, talvez nem notando o que se passa a sua volta, ou por 

outro lado, um inseto de maior envergadura, mais astuto e com objetivos bem claros e 

definidos: obter vantagens, se alimentar do “gigante bobalhão”. (...) Não quero fazer 

																																																													
1	Endereço eletrônico, acessado em 25 de outubro de 2015: 
http://www.9to5world.blogspot.com.br/2005/11/kafka-no-funcionalismo-pblico.html 



apontamentos para os agentes administrativos, pertencentes às camadas mais baixas da 

pirâmide hierárquica, meu repúdio vai para os “sábios da iniquidade”, estes palhaços 

travestidos de homens do poder público, que não passam de parasitas da sociedade. (...) Se 

parecem mais com aranhas, escorpiões, insetos peçonhentos, ou quem sabe com carrapatos, 

pois nos sugam até a última gota. (...) E quem acaba levando a fama? Justamente as “baratas”. 

Aqueles que cumprem rotineiramente suas funções, que também fazem a linha de frente, mas 

paradoxalmente, aos poucos, vão se tornando quase imperceptíveis dentro da estrutura 

burocrática opressora. Já os insetos peçonhentos, estes sim, são imperceptíveis mesmo, pois 

são praticamente invisíveis. Estes agem de má fé e são intocáveis. Ganham os maiores 

salários da administração pública (...). 

 

Uma ex funcionária do governo do estado do Rio de Janeiro afirmou que fora 

“perseguida” ou sofreu “assédio moral”, que a levou a ser exonerada por reprovação 

no estágio probatório, pois tinha ideais de lisura quando ingressou no serviço público 

e não aguentava ver atos de sua chefe que “humilhava” os colegas de trabalho: “ela 

é má mesmo, partia pra cima de você”; “eu não consigo ver gente sendo humilhada”. 

Quando a conheci ela estava fora do serviço público há dois anos, por conta da 

exoneração. Sua experiência lhe trouxe sequelas, como: debilidade física, 

ocasionada por pensamentos obsessivos de fixação em injustiças, que minavam sua 

saúde, impossibilitando-a de trabalhar. Mencionou que pedia para deus levá-la, ou 

seja, desejava sua morte. Já tinha estudado uma forma de se matar, atingindo uma 

veia situada no pescoço: “a minha vida está destruída, não tenho mais dignidade”. 

Ela queria provar que o que diziam dela, não era verdade, que ela não era aquela 

pessoa descrita por seus agressores.    

Voltando ao Kafka, o período no qual Gregor se transforma em barata até sua 

morte, é permeado por sentimentos de impotência e por atos que conduzem a sua 

desumanização. De certo, uma funcionária não lera a obra de Kafka, mas me 

afirmou a respeito de um determinado superior: “ele foi o único que me viu como 

gente”. Kafka imprimiu em toda sua obra a angústia relacionada a um processo 

confuso e implícito, ou seja, não verbalizado em suas intenções, que te leva a sentir 

algo sem que se declare o objetivo da ação.  

Mas como Kafka conseguiu captar e descrever, com alegorias e metáforas, a 

aflição e sutilezas de situações e ações que desencadeavam esse sentimento? 

Como pode ele expressar esta dor e obter a identificação de milhões de leitores? 

Aqui podem existir duas explicações: primeiro, Kafka foi funcionário público e, 



segundo, também viveu em uma família, cujo seu pai exercia uma dominação 

qualificada como “tirânica” sobre ele. Volnyr Santos (2005:18-19) reproduz trechos 

da obra Cartas ao Pai, escrita por Franz Kafka, onde ele expressa seus sentimentos 

em relação ao pai: 

 
 “Da sua poltrona você regia o mundo. Sua opinião era certa, todas as outras disparatadas, 

extravagantes (...), anormais”. (...) “Com isso o mundo se dividia para mim em três partes, uma 

onde eu, o escravo, vivia sob leis que tinham sido inventadas só para mim e as quais, além 

disso, não sabia por que, nunca podia corresponder plenamente; depois, um segundo mundo, 

infinitamente distante do meu, no qual você vivia, ocupado em governar, dar ordens e irritar-se 

com o seu não cumprimento; e, finalmente um terceiro mundo, onde as outras pessoas viviam 

felizes e livres de ordens e de obediência. Eu vivia imerso na vergonha: ou seguia as suas leis, 

e isso era vergonha porque elas só valiam para mim; ou ficava teimoso, e isso era também 

vergonha, pois como me permitia ser teimoso diante de você?, ou então não podia obedecer 

porque, por exemplo, não tinha a sua força, o seu apetite, a sua destreza, embora você 

exigisse isso de mim como algo natural: esta era com certeza a vergonha maior. (2005:17-19) 

 

Kafka se sentia intimamente machucado, ofendido e menosprezado: “até o 

fim da vida, segundo o seu biógrafo, Kafka achou que a sua infância o havia 

aleijado, deixando-o definitivamente incapacitado para a vida entre os vivos” 

(Santos, 2005:102). Seu pai tratava de modo diferente sua irmã mais nova, sendo 

carinhoso com ela. Desse modo, Kafka questionava o porquê, tentando entender o 

julgamento de seu pai. Assim, Kafka se pôs a perguntar que lei era aquela que só 

valia para ele, humilhando-o perante as demais pessoas. Assim, como hoje uma 

pessoa angustiada pode perguntar: o que eu fiz para merecer isso? 

Na obra O Processo, Kafka (2011) explora o que chama de “outro sistema de 

justiça” por meio da história do personagem K., que vive um conflito autodilacerante 

(ibidem:107). K. se associa à abreviação do sobrenome de Kafka. Este a qualificou 

como: “uma consoante amputada com dores nos membros-fantasmas”.  

Neste trabalho, Kafka narra a saga de K., que sem se dar conta, passa por 

um processo de degradação de sua existência movido por calúnias (mentiras), pois 

até a sua morte, ao fim do livro, por conta deste processo destrutivo de si, ele não 

consegue saber o motivo que o leva a passar por tal processo.  

O título do livro é uma analogia a um processo administrativo existente em 

“outro sistema de justiça”, ao qual K. responde, sem saber do teor ou das acusações 



que são lançadas contra ele. Mas também é uma analogia ao próprio desenrolar, ao 

longo do tempo, de seu processo de degradação interior. O personagem jamais 

conseguiu ter acesso ao Superior Tribunal, apenas aos juízes que descreve como 

uma “massa rotinizada”. Se de início se revolta e se indigna diante do processo 

movido contra ele, ao fim, cansado, sem conseguir compreender a lógica pela qual 

passa, rende-se a morte e mesmo a deseja.  

Em minhas pesquisas percebi que a opressão é tão espiritualizada que 

ninguém se acha responsável, depende de tantas ações conjuntas, que ninguém se 

vê como causador dos fatos, pois ações insidiosas são institucionalizadas. O 

responsável é despersonalizado, como na afirmação: “O Estado é uma merda” – dita 

por um superior ao tentar explicar o que aparecia como uma injustiça contra um 

funcionário. Uma organização na qual existe um sistema de leis para cada um, como 

Kafka expõe ao escrever o capítulo Na Catedral. Nesta parte, é descrito que para 

acessar a lei há uma porta para cada pessoa. Nesta parábola, Kafka explicita a 

desigualdade na aplicação de regras.  

Os acusados desse sistema de justiça, abordado por Kafka, andam de 

cabeça baixa, vê-se que o medo os domina e vivem se desculpando. Ao ver essas 

pessoas, K. se pergunta: “Quantas humilhações terá sofrido esta gente!”. Por meio 

de sutilezas, Kafka nos demonstra os efeitos dos processos de “humilhação” e, em 

Cartas ao Pai, ele mencionou o efeito que a tirania de seu pai teve sobre ele:  

 
A impossibilidade de uma relação serena teve outro efeito, sem dúvida natural: desaprendi a 

falar. De qualquer modo, não teria chegado a ser nunca um grande orador, mas a fala humana 

comum e fluida teria podido dominá-la. Mas desde muito cedo me proibiste a palavra; tua 

ameaça: ‘nenhuma palavra de protesto’ e a mão erguida ao mesmo tempo me acompanham 

desde este tempo. Contraí uma maneira atropelada, tartamudeante de falar em tua presença, 

pois eras um excelente orador quando se tratava de seus assuntos; também isto era demais 

para ti, de modo que por fim me calei, ao princípio talvez por esperteza, depois porque não 

podia pensar nem conversar quando estava diante de ti. (Kafka apud Guimarães, 2011:20-21)    

 

Ao trazer o conteúdo das obras de Kafka para este texto, tentei me beneficiar 

do legado de um escritor que traduziu seus sentimentos diante da vivência em 

ambientes de controle de tipo autoritário. Um mergulho interior, para dar a dimensão 

de um sofrimento psíquico, causado por cerceamentos à liberdade. Ele foi 

considerado por Freud como um neurótico introvertido, por outros um paranóico. O 



atordoamento, causado pelo foco exagerado que um agressor tem em seu alvo, 

causa grande descrença nas palavras da vítima de uma pessoa perversa. Como 

poderia uma pessoa se esforçar tanto para prejudicar um simples funcionário? 

Frequentemente, a vítima desses atos é classificada como paranoica. Ela está 

voltada a pensar nos mínimos atos que podem estar sendo tramados contra ela, a 

partir de simples indícios. Ela fantasia a conclusão que o opressor quer dar a 

história, que versão ele dará para desqualificá-la. Ao se adiantar ao fato, a vítima 

tentaria neutralizar algo de mal contra si. Ao tentar explicar a um terceiro, apresenta 

tantas sutilezas de menções a momentos e comentários dirigidos a ela, que, a olhos 

alheios, aparenta uma torrente de fragmentos, sem atentar para o impacto deles, de 

maneira prolongada em um ser. Os ouvintes normalmente dão pouca importância 

aos comentários de uma pessoa que se apresenta exaltada, indignada, confusa, 

podendo ser classificada como paranoica. Já os experimentados nesse tipo de 

relação, veem no que é dito muito significado.  

Muitos que foram “perseguidos” no ambiente da administração pública, foram 

exonerados sob a alegação de possuírem “problemas psiquiátricos”, assim como 

Kafka viveu no limiar da loucura. A doença mental, quando não congênita, depende 

em geral de um ambiente saudável. Alguns podem passar pela vida sem serem 

expostos a situações que acionem a bomba relógio da loucura que trazem dentro de 

si. Enquanto outros indivíduos são expostos a situações que testam seus limites e 

entendimento humanos, fazendo a bomba relógio explodir dentro de seu ser.  
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