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RESUMO 

 

A revisão de literatura revela que o campo da psicologia organizacional e do trabalho, bem 

como o da saúde mental no trabalho, têm desenvolvido relevantes pesquisas sobre o 

sofrimento e o mundo do trabalho. Esta pesquisa teve como propósito abordar o sofrimento 

vivido em relação ao trabalho a partir do olhar clínico, englobando todas as suas expressões, 

tendo como referência a perspectiva fenomenológico-hermenêutica heideggeriana. Inspiradas 

no pensamento de Heidegger (2009) buscou-se compreender o sofrimento nas suas dimensões 

ônticas e existenciais, no seu aspecto limitador, como aquele que restringe as possibilidades 

de relação que o homem mantém com o mundo, colocando em perigo as redes de 

significâncias tecidas por ele para lidar com as coisas e conviver com os outros. O mundo do 

trabalho foi vislumbrado como o espaço de possibilidades de concretização da existência. 

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi compreender como é o sofrimento vivido em relação 

ao trabalho, a partir da experiência de profissionais inseridos em um órgão judiciário. A 

pesquisa, com enfoque qualitativo, utilizou entrevistas individuais semi-estruturadas, cujas 

narrativas foram analisadas sob a ótica hermenêutica heideggeriana. Três funcionários 

colaboraram com a pesquisa. As narrativas mostraram que o sofrimento está relacionado com 

o excesso e diversidade de tarefas executadas pelo mesmo servidor, associada à falta de 

reconhecimento pelo trabalho executado, e igualmente com os modos como se dá a 

convivência. No aspecto geral, o sofrimento se revelou como desamparo e falta de sentido 

para a existência. Esperamos que este estudo possibilite a abertura em direção a novos 

horizontes de compreensão referente às significações e sentidos do trabalho e suas redes de 

relacionamentos e que possa contribuir para o campo da psicologia em geral. 

Palavras-chave: fenomenologia existencial; sofrimento no trabalho; pesquisa 

fenomenológica; sofrimento e serviço público. 
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ABSTRACT 

 

The literature review reveals that the field of Work Organizational Psychology, as well as the 

Mental Health of Work has been developing relevant research about the suffering and the world of 

work. This research intended to approach the unique experience of suffering in relation of the work, 

from the clinical view, taking the Heidegger’s phenomenological hermeneutics perspective as a 

reference. Inspired by the thought of the philosopher, sought to understand the suffering in their 

ontic and existential dimensions, in its limiting aspects; as the one who restricts the possibilities of 

relationship that man with others, putting in danger significances networks woven for him to deal 

with things and to live with others. The world of work has been envisioned as a space of 

possibilities for realization of the existence. Thus, the objective of this study is to understand how 

the suffering is experienced in relation to work, from the experience of professionals inserted in a 

judicial organization. The research, with the qualitative approach, used semi-structured individual 

interviews, whose narratives were analyzed from the heideggerian hermeneutic perspective. Three 

employees collaborated into this research. The narratives showed that the suffering is related with 

excess and diversity of tasks carried out by the same employee, associated with lack of 

acknowledgment of the work executed, and also with working relationship. In general way, the 

suffering revealed itself as helplessness, loneliness and lack of sense to the existence. We hope that 

this study enables the opening towards new horizons of understanding about the meanings and 

sense of work and their relationship networks, as well as contributes to the field of psychology in 

general. 

Keywords: Existencial phenomenology; Suffering at work; Phenomenological research; Suffering 

and public service. 
  



10 

INTRODUÇÃO 

 

O tema do trabalho tem despertado interesse na academia, tendo em vista a 

complexidade das redes de sentidos e significados que permeiam essa atividade, pois compõe 

um ambiente onde o homem passa a habitar e assim, a partir das relações com as coisas e com 

os outros, depara-se com inúmeras possibilidades de se revelar e desvelar o ser das coisas e o 

das pessoas que o rodeiam. O ambiente de trabalho torna-se um lugar onde a existência é 

vivida na cotidianidade, fonte de onde pode surgir o sofrimento.  

A revisão de literatura revelou que a Psicologia do Trabalho apropriou-se desse campo 

fértil, construindo um discurso onde o trabalho passou a ocupar uma posição central, a partir 

do qual o humano pôde ser redefinido, recebendo atributos necessários para a adequação e 

enfrentamento da realidade capitalista (Bendassolli, 2009). Esse discurso foi construído a 

partir de diversos prismas, resultando em uma grande variedade de constructos 

epistemológicos, teóricos e metodológicos compartilhando o mesmo campo. Assim, enquanto 

a psicologia organizacional e do trabalho se ocupa com aspectos como competência, liderança 

e eficiência, mediante instrumentos gerenciais voltados para atender a demanda por 

produtividade, característica do sistema capitalista, as clínicas do trabalho tomam para si a 

incumbência de transformar efetivamente o trabalho. Com isso, visam à redução do 

sofrimento e à apropriação feita pelos sujeitos de mecanismos de defesas frente às 

dificuldades e sofrimento e também de estratégias positivas de enfrentamento da lida diária de 

trabalho (Bendassolli & Soboll, 2011).  

O sofrimento igualmente tem sido objeto de investigação em diversas áreas do 

conhecimento. Brant e Minayo-Gomez (2009) citam a fenomenologia e seus expoentes, como 

Lévinas, Heidegger, Kierkgaard, Kolnai e Sartre, os quais, respectivamente, abordam temas 

como fadiga, preocupação, angústia, desgosto e náusea. No campo do trabalho, o tema do 
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sofrimento encontra-se sempre presente. Aparece na dimensão ontológica, como condição do 

homem e, como tal, fonte de sofrimento e desgaste, por estar ligado às necessidades vitais, à 

manutenção do processo da vida, e por sua característica de contínua repetição (Arendt, 

1958/2010). Igualmente em outras pesquisas o sofrimento é apresentado como fator 

desencadeante do adoecimento ou da criatividade, no sentido de bloquear a expressão ou a 

oportunidade de se transformar o trabalho em experiência de prazer (Dejours, 1992, Sznelwar 

L. I., Uchida, S. e Lancman, S., 2011).  

Como poderemos constatar no tópico seguinte, a partir da revisão de literatura, a 

organização do trabalho e tudo o que ela representa, como competitividade, pressão por 

metas, sobrecarga, controle da produção, poder centralizado, pode se tornar um meio 

facilitador para o adoecimento, na medida em que cerceia as tentativas do trabalhador em 

ajustar o ritmo do trabalho às suas necessidades, inviabilizando ações de resistência ao 

adoecimento. Por outro lado, com uma organização do trabalho mais flexível, tona-se possível 

a negociação de margens de manobra quanto ao modo operatório e a aplicação do saber 

próprio de cada trabalhador, promovendo uma melhor adaptação ao trabalho, inclusive com 

experiências de satisfação, prazer e de realização. (Dejours, 1992; Battistelli, Amazarray & 

Koller, 2011; Brant & Minayo-Gomez, 2009; Sznelwar et al., 2011).  

Esta pesquisa se propõe a adentrar nesse campo que já foi explorado pela Psicologia 

do Trabalho, na tentativa de compreender o sofrimento que permeia as redes de relações 

construídas em torno do trabalho. Porém, nos posicionaremos em outro lugar, que nos permita 

olhar para o trabalho e o sofrimento sob outro prisma, baseado na ontologia do filósofo 

Martin Heidegger, a qual implica epistemologia e métodos próprios. No entanto, como 

partimos de uma ontologia que habita o mundo da filosofia, e considerando o campo da 

psicologia, sítio de onde nasceu esse projeto, a Ontologia do citado filósofo torna-se uma 

fonte de inspiração, um caminho de partida rumo à dimensão ôntica, no intuito de chegar 
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próximo ao ser do homem que, na sua facticidade, trabalha, sonha, brinca, tem fé, ama e que 

também sofre, enfim, que vive sua existência no mundo.  

Deste modo, partimos da compreensão do homem como abertura e, portanto, como 

possibilidade de ser. Assim, como possível, o homem constrói as coisas do mundo e as 

compartilham com os outros. E é nesse construir, fazer e compartilhar, que ele se desvela, se 

constitui. O processo é permeado pela linguagem, pois é a partir dela que os sentidos daquilo 

que foi feito e compartilhado são atribuídos. A copertinência é constituição do ser do homem, 

ou seja, ele não é separado do espaço existencial onde se dá o acontecimento do humano e 

nem é separado do outro, como indivíduo encapsulado. Por fim, compreendemos o homem 

como aquele que ocupa das coisas e cuida dos outros, falando sobre o que existe, tecendo 

redes complexas de relações de significâncias, as quais constituem o mundo. 

Além do mais, nossa pesquisa propõe abordar o sofrimento em relação ao trabalho, 

como “fenômeno”, ou seja, como o que se mostra, como ele é, o seu sentido, suas 

modificações e desmembramentos, considerando, igualmente, o horizonte histórico onde a 

existência se dá e os modos de relação que o homem mantém com o mundo. Neste sentido, o 

sofrimento é experienciado no seu aspecto de privação, que limita o homem em sua liberdade 

e em suas possibilidades de viver (Heidegger, 2009). O sofrimento reduz a abertura ao 

sentido, restringe as possibilidades de relação que o homem mantém com o mundo, colocando 

em perigo as redes de sentidos e significados tecidas por ele para lidar com as coisas e 

conviver com os outros. (Sá, 2010). O campo do trabalho surge como ponto de partida, 

espaço de possibilidades de realização existencial.  

A escolha da temática surgiu a partir de uma afetação diante de atendimentos clínicos 

de servidores
1
 públicos de uma instituição judiciária. Esses servidores se encontravam em 

                                                           
1
  Mesmo termo adotado por Tavares (2002) e Nunes & Lins (2009), ao se referirem ao funcionário público da 

instituição do poder judiciário, seguindo a constituição e Emenda Constitucional nº 19 de 1998, e também os 

entendimentos de Maria Sylvia Z. Di Pietro. 
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sofrimento, associando-o a diversas situações, inclusive às de trabalho, relacionadas a 

sentimentos como insatisfação, mal estar e impotência frente ao enfrentamento das 

vicissitudes inerentes ao trabalho, e que se estendiam ao cotidiano vivido fora dele. A partir 

desses relatos, surgiu a necessidade de um olhar mais atento a esse sofrimento.  

Mesmo que a breve revisão de literatura apresentada a seguir, a respeito do sofrimento 

vivido em relação ao trabalho, tem mostrado a existência de uma grande quantidade de 

pesquisa sobre o tema, percebemos que o mesmo não está esgotado. Podemos ainda ser 

surpreendidos com o novo. Porque a experiência é singular, cada um tem um modo próprio de 

ser no mundo, dispondo de uma multiplicidade de possibilidades de se mostrar enquanto 

experiência de sofrimento. Além do mais, como veremos no capítulo referente à metodologia, 

a experiência é sempre voltada a um olhar, e quanto à nossa pesquisa, a singularidade 

igualmente diz respeito ao pesquisador, que, como cada um, também possui seu modo próprio 

de compreensão ao que se mostra. 

 Ainda, como o ingresso no serviço público se dá mediante concurso público, temos 

percebido que o fator econômico é mais valorizado do que a aptidão para a escolha dessa 

profissão em questão. Isso leva a pessoa a ingressar no trabalho na condição de estrangeiro, 

deparando-se com um ambiente desconhecido, abarrotado de tarefas rotineiras, e também 

diante de outras pessoas igualmente desconhecidas, com as quais tem que conviver por um 

período do dia. Como nos fala o poeta da diferença entre se pensar alguma coisa e deparar 

com outra realidade:  

Quem está ao sol e fecha os olhos,  

Começa a não saber o que é o sol,  

E a pensar muitas cousas cheias de calor.  

Mas abre os olhos e vê o sol,  

E já não pode pensar em mais nada,  
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Porque a luz do sol vale mais que os pensamentos... (Pessoa, 1998, p 207)  

Assim se dá com a atividade de trabalho. Não raro o trabalho cotidiano mostra ser 

diferente do que foi revelado no edital de abertura de inscrições para ingresso no serviço 

público, tendo em vista que a pessoa é colocada diante da realidade externa mediante o ato, 

momento em que põe à prova seus projetos e expectativas (Tavares, 2002 e Lhuilier, 2011). 

Essa prova exige adaptações ou reconstruções, ou mesmo abandono de alguns projetos, enfim, 

levando-a a contribuir para a habitação do local do trabalho, apropriando-se de seus elementos 

para torná-lo humano a seu modo. No entanto, a confrontação com o real pode resultar em 

sofrimento, cuja origem pode surgir a partir do conflito entre as histórias individuais e a 

organização do trabalho que, por sua vez, não reconhece essas individualidades. O sofrimento 

surge quando o trabalhador percebe que não pode fazer mais nada em relação à adaptação no 

trabalho, não pode mais modificar suas tarefas conforme suas necessidades e desejos. 

Associa-se, a isso, ainda, ao desempenho de tarefas desinteressantes (Dejours, 1992). 

Seguindo o pensamento desses autores, compreendemos que, ao adentrar no serviço público, 

o homem vê nesse espaço desconhecido inúmeras possibilidades de ser. No entanto, o mundo 

particular do trabalho que já existia antes de sua chegada se revela de uma determinada forma, 

clamando ao estrangeiro que chega uma resposta que esteja dentro dos modos de ser já 

compartilhados por todos que habitam esse mundo particular. E quando o estrangeiro não 

consegue habitar esse mundo, porque o sentido de algo lhe escapa, a abertura para as relações 

com esse mundo se restringe, limitando as possibilidades de ser si mesmo, surgindo, assim a 

procura pelo sentido de ser e estar nesse mundo particular do trabalho, facilitando o 

surgimento do sofrimento. 

Além disso, percebemos também que o sofrimento que habita a instituição judiciária, 

já mencionado, encontra-se em um lugar inacessível, permanecendo no campo do interdito, se 

mostrando apenas num rompante, de repente, assustando a equipe de trabalho. Baseado em 
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Critelli (2006), de que um fenômeno só permanece no real se for dito, que é na linguagem que 

as coisas são reveladas e compartilhadas, notamos que o sofrimento ali carece da fala. Como 

ele só é dito nas surdinas, nos consultórios médicos, inexiste para a instituição como um todo. 

Portanto, ele precisa ser trazido à tona, para a luz. Precisa de voz para ser compartilhado, 

compreendido e investido de sentido. Como o sentido de tudo o que existe no mundo só se dá 

por meio da fala, é necessário, então, evocar a palavra para que o sofrimento se revele como é. 

Envolvendo todas essas questões, ressaltamos um aspecto relevante proposto por Amatuzzi 

(2001), sobre a importância de se adentrar no campo dos sentidos, entendido aqui como 

direção, rumo, para compreender o ser humano na sua totalidade em movimento. Para ele, o 

homem é um gesto que só existe fora dele, como ato, movimento do modo de ser na 

existência. Se olharmos apenas para o gesto, e o dissecarmos com a intenção de conhecer o 

humano, saberemos apenas parte dele, e não a sua totalidade. Temos então que considerar o 

sentido do gesto, para onde ele aponta, porque é ali, no sentido atribuído que o homem se 

mostra no seu ser mais próprio. É exatamente nesse gesto, no ato em movimento, onde se 

situa a morada do trabalho. Ele se constitui na ação de tornar o projeto em realidade, na 

transformação do trabalho prescrito, o que é previamente concebido pela organização, na 

atividade efetivamente realizada pelo trabalhador (Lhuilier, 2011). Nós entendemos que o 

mundo do trabalho requisita o homem continuamente, e a cada instante, sendo, ele responde, 

nem sempre como lhe é esperado, mas responde, sempre, lidando e construindo coisas e 

cuidando das pessoas, naquele momento particular. Conforme as clínicas do trabalho, diante 

do inesperado o trabalhador responde com a ação, por meio do engajamento para que de fato a 

atividade de trabalho saia a contento. Com esse gesto, ele deixa no trabalho as marcas da 

singularidade e criatividade, contribuindo para o enriquecimento da profissão e do coletivo do 

trabalho, que atua como um mecanismo que protege o trabalhador contra o adoecimento 

(Dejours, 1992; Battistelli, et al., 2011; Lhuilier, 2011; Sznelwar, et al., 2011). Sendo assim, 
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buscando a apreensão dos sentidos, entendemos que o arcabouço fenomenológico 

hermenêutico da Ontologia de Martim Heidegger permite o acesso ao campo dos sentidos e a 

aproximação da experiência do vivido, por meio da linguagem que, pela narrativa, facilita o 

surgimento do novo, a atribuição de sentidos ao nunca antes dito, alcançando, desse modo, “a 

dimensão existencial do viver humano e os significados vivenciados pelo indivíduo no seu 

estar-no-mundo” (Dutra, 2002, p. 372).  

Dessa forma, após a descrição do lugar de onde partimos, e diante da situação de 

sofrimento narrados por servidores da instituição judiciária, palco de concretização da nossa 

pesquisa, pontuamos as seguintes questões: Como é esse sofrimento? O que ele revela? Qual 

o lugar que o sofrimento ocupa nas redes de significâncias e sentidos atribuídos pelo servidor 

na sua existência? Considerando o sofrimento como gesto, para onde ele aponta? Em que 

medida o contexto do trabalho nessa instituição judiciária favorece o adoecimento ou permite 

a manifestação da autenticidade? A partir destas questões, nossa pesquisa tem por objetivo 

geral promover uma compreensão do sofrimento vivido em relação ao trabalho, a partir de 

relatos de experiência de profissionais inseridos em um órgão judiciário. Como objetivos 

específicos, conhecer os significados e sentidos atribuídos ao trabalho realizado; reconhecer o 

lugar da singularidade no contexto institucional de trabalho; conhecer como o servidor 

percebe suas possibilidades de-ser-no-mundo-do-trabalho. Esses objetivos específicos 

referem-se às redes de relações tecidas pelo servidor no mundo do trabalho e suas 

repercussões com os outros mundos particulares nos quais transita, e que constituem seu 

modo de ser naquele momento de sua existência.  

Por fim, ao adentrar no campo do trabalho para compreender o sofrimento vivido pelo 

servidor, por meio de uma aproximação com as ideias do citado filósofo, esperamos 

proporcionar uma abertura no sentido de revelar outras possibilidades de abordagem do 



17 

homem, e assim, poder contribuir para o enriquecimento da psicologia compreensiva e para a 

academia em geral. 
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1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MUNDO DO TRABALHO 

“As raízes da dança estão no trabalho e na 

oração. E um trabalho está mais próximo da 

oração quando não tem por objetivo somente 

manter e reproduzir a vida, mas também 

engrandecê-la e abrir-lhe horizontes novos. O 

trabalho torna-se então, como a dança, 

criação e poesia”. (Roger Garaudy, 1981) 

1.1. Trabalho: Que mundo é esse? 

 

Ao constatar a abrangência do campo do conhecimento do trabalho, dentro da 

psicologia organizacional e do trabalho (POT), e também, diante das propostas das clínicas do 

trabalho que, apesar de integrarem o campo do POT, se diferenciam quanto aos propósitos e 

às formas de abordagens das situações de trabalho, somadas ao tempo disponível para a 

conclusão de nossa pesquisa, optamos por restringir a revisão de literatura a essas últimas, 

porém, sem o aprofundamento a que elas fazem jus. Apesar das clínicas do trabalho partirem 

de uma epistemologia e metodologia diferentes da proposta desta pesquisa, encontramos em 

Lhuilier (2011) a possibilidade de uma aproximação com os saberes da Psicodinâmica do 

Trabalho (PDT), quanto ao método fenomenológico e à hermenêutica.  

A articulação entre a psicodinâmica do trabalho e a sociologia compreensiva se 

alicerça na visão comum de um sujeito no trabalho que age e se constrói nessa 

interação. Ela se estende, de um lado, em direção à fenomenologia e à 

hermenêutica, do outro lado em direção à sociologia da ética. Essas filiações levam 

a psicodinâmica do trabalho a abordar questões centrais como as determinações 

sociais/psíquicas tais como a construção do sentido do trabalho na interação, as 

condições da mobilização subjetiva na dinâmica de construção e evolução do 

trabalho, a cooperação e seus motivos éticos, a problemática do reconhecimento 

como retribuição moral. (Lhuilier, 2011, p. 41) 
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 Igualmente, encontramos semelhanças quanto ao sítio de onde partem as pesquisas 

realizadas no Brasil, sob a perspectiva da PDT, ligadas aos poderes públicos, a empresas e a 

sindicatos de trabalhadores, focadas nos bancários que atuam na área financeira, nos 

trabalhadores de centrais de atendimento, de serviços em saúde pública, de transporte público, 

de limpeza hospitalar, de segurança pública e trabalhadores responsáveis por regular o tráfego 

de veículos (Sznelwar et al., 2011). Além dessas citadas, identificamos pesquisas com foco 

nos servidores públicos federais, realizadas por Tavares (2002) e Nunes & Lins (2009) e em 

empresa pública de grande porte, realizada por Brant e Minayo-Gomez (2009).  

No entanto, não encontramos pesquisa sobre o sofrimento em relação ao trabalho sob 

o enfoque fenomenológico existencial. Igualmente, apesar de entendermos a importância que 

a revisão de literatura representa para um projeto de pesquisa, por situá-la no contexto da 

academia, ressaltamos que essa revisão não representa nosso ponto de vista, posto termos 

adotado um constructo teórico norteador que reside em uma ontologia, epistemologia e 

metodologia diversas das relatadas neste tópico. Dessa forma, tentar um diálogo com as 

clínicas do trabalho, nos chega como algo pretensioso. Contudo, apesar de habitarmos uma 

ontologia que difere da adotada pelas ciências, focamos o mesmo assunto: Trabalho, homem, 

singularidade, multiplicidade e sentimentos.  

Conforme Bendassolli e Soboll (2011), as clínicas do trabalho, por se preocuparem 

com questões voltadas para a relação da subjetividade com o trabalho, conferiram outra 

função à pesquisa em psicologia do trabalho, que é a de transformarem as situações de 

trabalho. Esta função está atrelada ao agravamento da crise vivida nesse campo, na era pós-

moderna que, na visão de Palmade (2001), caracteriza-se por uma exigência cada vez maior 

da qualificação. Exigência que, por sua vez, desencadeia desmembramentos como 

desqualificação, competição, desemprego e enfraquecimento dos laços sociais, tornando-se 

palco para o surgimento do sofrimento.  
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Apesar da diversidade como característica dessas clínicas do trabalho, todas elas 

“defendem a centralidade psíquica e social do trabalho, entendida como uma atividade 

material e simbólica constitutiva do laço social e da vida subjetiva” (Bendassolli & Soboll, 

2011, p. 16). Assim, o trabalho é visto como referência para definir o homem e suas relações 

com o mundo. Dejours (1992) ressalta que questões relacionadas ao trabalho, quanto à 

natureza ou qualidade, como produzir uma peça bem feita e ser reconhecido por isso, ocupar 

determinado posto, poder falar do trabalho para os amigos, ou ao contrário, se envergonhar do 

que faz e ter que guardar segredo sobre coisas do trabalho, são elementos presentes no jogo 

das tramas das relações pessoais. E todos esses elementos interferem na qualidade dessas 

relações.  

Além disso, essas clínicas compartilham com a definição adotada sobre o trabalho, a 

qual extrapola o sentido econômico, entendido como emprego. O trabalho passa então a ser 

compreendido como uma atividade que altera a realidade e promove mudanças. Essas 

mudanças se relacionam tanto em termos do trabalho final, quanto da subjetividade. Assim, o 

trabalho final é o momento em que o sujeito, “saindo de si mesmo” (Bendassolli & Soboll, 

2011, p. 13), contribui para a construção da profissão na esfera da coletividade. A 

subjetividade, por sua vez, está relacionada ao trabalho possibilitar a construção de sentidos e 

significados que constituem o homem, “como uma forma para o indivíduo construir um 

significado de si mesmo, para si mesmo e para os outros” (Bendassolli, 2011, p. 6). Seguindo 

esse pensamento, Dejours (2005, p. 43) ressalta os aspectos da “dimensão humana do 

trabalho” revelada no ato, no momento de executar o que foi prescrito, como “aquilo que deve 

ser ajustado, rearranjado, imaginado, inventado, acrescentado pelos homens e pelas mulheres 

para levar em conta o real do trabalho”. Com isso, corrobora a relação de copertinência entre 

subjetividade e trabalho, mostrando que a subjetividade se revela e se constitui no ato do 

trabalho. 
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Outro ponto de convergência entre as clínica do trabalho (Bendassolli & Soboll, 2011) 

é o interesse pela ação no trabalho, na capacidade do sujeito de agir em prol da saúde, seja no 

nível da atividade (sua e dos demais colegas de trabalho), apropriando dos saberes, ritmos e 

cadências do processo do trabalho, ou desenvolvendo mecanismos criativos de enfrentamento 

do real, contra restrições e frustrações implicadas na atividade. Também, as clínicas do 

trabalho adotam uma teoria do sujeito em contraposição às ideias seguidas pelas psicologias 

cognitivas e experimentais. Estas últimas reportam ao indivíduo funcional que, como uma 

máquina, processa as informações recebidas do meio ambiente, devolvendo-as em “ações 

comportamentais” (Bendassolli & Soboll, 2011, p. 14). A concepção de indivíduo adotada por 

elas não considera a existência do sujeito que está trabalhando, já que o foco recai sobre o 

comportamento objetivo e sobre a produtividade. Diante disso, a Psicodinâmica do 

Trabalhado traz à luz a questão do sujeito: 

Onde está o sujeito capaz de sentir, desejar, decidir diante das incertezas do 

trabalho, de se constituir, de se emancipar? Como se constitui este sujeito, atuando 

em diferentes cenários socioculturais e históricos? Como ele poderia ser ator da 

construção de sua vida profissional, de sua forma de trabalhar e de sua saúde? 

(Sznelwar, et al., 2011, p. 12)  

Sob esse olhar, essa clínica se volta para os processos intersubjetivos atuantes no 

trabalho, reforçando a importância da presença do outro no jogo entre conflitos intrapsíquicos 

e realidade, onde o sofrimento pode se transformar em prazer mediante a atuação do sujeito 

como ator de transformação da realidade (Sznelwar, et al., 2011).  

O outro também se encontra presente na teoria do sujeito adotada pela clínica da 

atividade. O trabalho é o “encontro e troca com os outros” (Lhuilier, 2011, p. 44), no sentido 

de que implica o compromisso com o outro, a consideração da história de cada um no 

contexto do trabalho e, por meio dele, a subjetividade é desenvolvida e confirmada.  
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Todas essas abordagens reconhecem que o sofrimento no trabalho não pode ser 

apreendido apenas sob o ponto de vista de conflitos intrapsíquicos individuais, e sim sob um 

olhar mais amplo, incluindo aí os aspectos sociais, econômicos e culturais. As clínicas do 

trabalho “se posicionam como clínicas ‘sociais’ do trabalho, pois se equilibram no fino e 

tênue limite entre psíquico e social, vendo entre eles jogos complexos de reciprocidade e 

tensão (Bendassolli & Soboll, 2011, p. 16)”. Assim, o trabalho é compreendido como 

“mediação” entre o sujeito e seu meio social e entre a sua singularidade e a coletividade do 

trabalho à qual pertence. 

A breve revisão de literatura mostrou o sofrimento que nasce das próprias atividades 

do trabalho, assim como da organização ou das tramas de relações. No entanto, seja qual for a 

nascente, ele sempre se mostra no aspecto de obstáculo da manifestação da singularidade, 

criatividade e realização.  

Assim, sob uma organização rígida, o trabalhador se vê impedido de exercer o 

controle sobre as atividades desempenhadas. Diante da impossibilidade de expressar a 

imaginação e inteligência, tendo em vista a tarefa desinteressante, o trabalho propicia 

insatisfação e sentimentos como indignidade e vergonha de ser despersonalizado. Dejours 

(1992) igualmente ressalta a presença do sentimento de inutilidade, associado à falta de 

qualificação e finalidade do trabalho. Além do mais, adicionado à falta de significado do 

trabalho para o trabalhador e seu meio, como família, amigos e grupo social, o cansaço 

extremo resultante da sobrecarga de trabalho favorece a vivência depressiva, consolidando e 

ampliando todos esses sentimentos (Dejours, 1992; Bendassolli & Soboll, 2011). 

O isolamento, solidão e indeterminação do trabalho igualmente são fontes de 

sofrimento, principalmente quando estão associadas à ilusão de se pertencer a uma equipe de 

trabalho. Essa última torna-se uma ameaça, por estimular a competição. Estimula a 

produtividade, porém, ela é compreendida como algo difuso, pois o trabalho prescrito não 
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apresenta normas claras (Bendassolli & Soboll, 2011; Sznelwar, et al., 2011). De acordo com 

Dejours (2003, citado por Sznelwar, et al., 2011), o mundo do trabalho na pós-modernidade 

tem favorecido cada vez mais a competição e a concorrência, em detrimento da cooperação. 

No entanto, é essa última que permite o fortalecimento dos coletivos de trabalho, no sentido 

de que o trabalhador, cooperando, mostrando ao outro o que faz e confiando no que o outro 

faz, contribui para o crescimento coletivo do trabalho, lugar que fortalece sua identidade e 

proteção contra o sofrimento. Quando a organização quebra essa possibilidade, quando não há 

lugar para a cooperação e cada um depende de seus próprios recursos para conduzir o 

trabalho, não podendo mais contar com o outro, porque só há lugar para a competição, 

aparece o sofrimento que se expressa em forma de síndrome do pânico ou depressão.   

Como as clínicas do trabalho, o campo da Saúde Mental Relacionada ao Trabalho 

também abriga uma ampla diversidade de abordagens teóricas e metodológicas, dificultando o 

diálogo entre elas (Paparelli, Sato & Oliveira, 2011; Sato, 2005). No entanto, apesar das 

abordagens distintas, o campo se encontra na questão sobre as necessidades e suas possíveis 

possibilidades de incrementar ações práticas que visam à mudança das condições que geram 

os problemas de saúde mental do trabalhador. Todas concordam que tais ações são 

complexas, tendo em vista a heterogeneidade da realidade vivida pelos trabalhadores, 

abrangendo não apenas as condições apresentadas pelas situações de trabalho, bem como o 

contexto político, em relação aos direitos dos trabalhadores, como trabalhistas e 

previdenciários. 

Igualmente, o campo da saúde mental traz à tona as dificuldades quanto ao 

reconhecimento da relação entre o trabalho e o surgimento de problemas mentais. São 

dificuldades tanto da empresa, como dos profissionais de saúde e peritos do INSS. A 

dificuldade do entendimento é calcada na ideia de que a origem dos transtornos mentais 

encontra-se no âmbito do indivíduo, acarretando a transferência da responsabilidade do 
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adoecimento ao trabalhador, retirando da organização qualquer encargo em relação a esse 

sofrimento. Além disso, existe a crença de que o sofrimento é próprio do trabalho, que “o 

trabalho produz sofrimento e não pode ser mudado, como se isso fosse um destino, uma 

determinação inquestionável e intransponível, cujo curso seria impossível de ser modificado” 

(Paparelli, et al., 2011, p 119). Em contrapartida, os trabalhadores também adotam essas 

crenças, tendo em vista que se valem dos distúrbios osteomusculares, como a LER, utilizada 

como estratégia para conseguir assistência relacionada aos sofrimentos psíquicos. Enfim, os 

distúrbios físicos são utilizados como uma cortina que encobre os sofrimentos que não podem 

ser revelados para a empresa e nem para os colegas de trabalho (Sato, 2005). 

Desse modo, como os pesquisadores mostraram, o trabalho é um campo fértil para o 

surgimento do sofrimento. Compartilhamos com Dejours (1992) que esses sofrimentos 

relatados não são, por conseguinte, isolados. Não são vividos apenas no mundo do trabalho. 

Mesmo surgindo nesse mundo particular, conforme Heidegger (1927/2006), esses sofrimentos 

refletem no modo do homem em lidar com a mundanidade em geral, nas escolhas e nas 

possibilidades de realizações. Fazem o homem viver a angústia de uma existência que perdeu 

seu sentido, colocam-no frente à sua condição de liberdade e de possibilidade. Os sofrimentos 

narrados acima clamam por uma existência própria, singular.  

Além do mais, mesmo com o recorte efetuado, em relação ao campo do trabalho, 

constatamos sua imensidão e a grande contribuição que as pesquisas têm fornecido para a 

academia e para a atividade de trabalho de fato. Segundo Bendassolli e Soboll (2011), estas 

pesquisas possibilitam mudanças nas situações de sofrimento no trabalho, na medida em que 

promovem o “empoderamento” (p. 5) do trabalhador. Descortinam-se, então, diante do 

trabalhador, outros sentidos. Abre-se a possibilidade de resgate de sua autonomia, de ser 

agente transformador do mundo do trabalho, tornando esse último em palco de realização de 

projetos, sonhos e perspectivas de vida, enfim, espaço que possibilita a singularidade. 
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Ainda, a revisão de literatura nos apresentou aos conceitos de Arendt, (1958/2010), a 

qual utiliza o termo vita acitva para ser referir às três atividades que condicionam o homem, 

pelas quais a vida se dá: trabalho, obra e ação. Arendt (1958/2010, p. 98) distingue trabalho 

de obra; entre “o corpo que trabalha e as mãos que operam”. Esta distinção está atrelada à 

noção de durabilidade. O trabalho, por estar atrelado à sobrevivência, à manutenção da vida e 

da espécie, não deixa nenhuma marca durável, pois o resultado desaparece no consumo. “É 

típico de todo trabalho nada deixar atrás de si, que o resultado do seu esforço seja consumido 

quase tão depressa quanto o esforço é despendido” (Arendt, 1958/2010, p. 107). No entanto, o 

produto, a obra, permanece, dá condições ao homem de habitar a terra. Assim, a obra refere-

se à mundanidade, ao mundo artificial, o qual dá uma medida de permanência e durabilidade 

em relação à efemeridade da vida humana, e também permite ao homem experenciar um 

sossego para a vida individual. A diferença entre eles está baseada na diferença entre o 

trabalho não produtivo do escravo e o trabalho produtivo do artesão. A ação, por sua vez, é 

uma atividade existente entre os homens, que os unem à condição de serem humanos, ou seja, 

à pluralidade, à vida política (não no sentido restrito a partidos políticos, mas à ação, ao agir, 

ao tomar posição, ao fazer escolhas). “A pluralidade é a condição da ação humana porque 

somos todos iguais, isto é, humanos, de um modo tal que ninguém jamais é igual a qualquer 

outro que viveu, vive ou viverá (Arendt, 1958/2010, p. 10)”. É a ação que cria condições para 

a lembrança, por meio da história. 

Assim, essas atividades estão relacionadas à vida e ao seu ciclo: nascimento e morte. É 

pelo trabalho e por via da obra que o recém-nascido, como condição de estrangeiro que chega 

ao mundo, é acolhido, e lhe é dado as condições para seu desenvolvimento como humano. 

Todavia, é a ação que proporciona ao recém-chegado a capacidade de iniciar algo novo, de 

agir. Aliás, é a ação que transita entre as outras atividades humanas que possibilita o 

surgimento do novo, do inesperado. Como já mencionado, os homens produzem coisas que 
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formam o seu mundo artificial. Estas coisas, por sua vez, ao serem produzidas, 

constantemente deixam de ser meramente coisas para se tornarem condições para a existência 

humana. As coisas condicionam seus produtores, tornam-se parte da condição humana. “Por 

ser uma existência condicionada, a existência humana seria impossível sem coisas, e estas 

seriam um amontoado de artigos desconectados, um não-mundo, se não fossem os 

condicionantes da existência humana” (Arendt, 1958/2010, p. 11).  

A filósofa (Arendt, 1958/2010) faz uma análise sobre o trabalho, que na Antiguidade 

era desprezado, por ser entendido como atividade privativa, no sentido de privar a liberdade 

para as outras atividades, como a ação política e o pensamento contemplativo. Dessa forma, o 

trabalho ficava restrito ao âmbito do lar, executado pelos escravos e mulheres.  

No entanto, com o advento da sociedade moderna, segundo a filósofa, a obra foi 

abarcada pelo trabalho, o qual ocupou uma posição central em relação à condição humana, e a 

ação, por sua vez, perdeu o vigor da inovação, passando a ser compreendida como 

comportamento. Deste modo, espera-se que todos os membros de uma sociedade apresentem 

certo tipo de comportamento, pré-determinado, normalizado. Essa forma de relação entre os 

homens, para Arendt (1958/2010), caracteriza o conformismo, a inexistência do inesperado, 

da política.  

Apesar de a filósofa mencionada apresentar uma perspectiva sobre o que perpassa o 

homem, diversa do entendimento do filósofo Martin Heidegger, Critelli (2006) faz um 

diálogo entre os dois, traçando um caminho guiado pela fenomenologia como possibilidade 

de interpretação do real, tornando um dos muitos por nós caminhados, nessa pesquisa. 

Assim, diante do exposto e, inspiradas nos constructos de Martin Heidegger, nossa 

pesquisa compreende a centralidade do trabalho no sentido de primazia, como a atividade que 

revela o sentido das coisas do mundo, propiciando ao homem habitar o mundo. A partir dessa 
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perspectiva, podemos associar o mundo do trabalho como a dimensão da existência de ser do 

homem do ocupar-se existencial, conforme a explanação no tópico a seguir.  

Contudo, como mencionamos anteriormente, a proposta desta pesquisa envolve uma 

abordagem diversa das vigentes no campo do saber da Psicologia, as quais medram do sítio 

metafísico (o modo como o filósofo M. Heidegger se refere às ciências naturais) e, por isso, 

entendemos ser necessário o esclarecimento de alguns conceitos originários. Então, assim, 

convidamos o leitor para demorar um pouco no lugar de onde partimos, para que possa 

familiarizar-se com as palavras que brotam desse lugar e que, em um primeiro momento, pode 

provocar um estranhamento. Porém, contentaremos em trazer poucas palavras, só o necessário 

para introduzir o leitor na ontologia do filósofo, e prepararmos o solo para que o caminhar 

sobre ele não seja um caminhar estrangeiro e árduo. 

 

1.2. Homem: Construtor e descobridor de mundo 

“Cada um é muita gente”. (Pessoa, 1998) 

Antes de iniciarmos o caminho proposto, queremos ressaltar que, em nenhum 

momento nos colocamos contrários aos saberes alicerçados pelas ciências da natureza. 

Entendemos que, sem elas, o mundo ainda estaria imerso nas trevas. O desenvolvimento 

científico e tecnológico proporcionou ao homem um modo de habitar o mundo com mais 

conforto e sossego. O que estamos propondo nesta pesquisa é apenas uma outra perspectiva, a 

qual, no entanto, é radicalmente diversa das ciências como tal.  

Deste modo, a radicalização existente na Ontologia de Heidegger (1927/2006) consiste 

em colocar a questão sobre o Ser como problema fundamental. Ele ressalta essa questão em 

virtude da Ontologia tradicional prescindir desse questionamento, por entender que o Ser 

resiste a qualquer conceito, por ser um conceito universal e compreendido por todos. Sob esse 

fundamento, qualquer questionamento sobre esse saber poderia ser entendido como erro 
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metodológico. Na concepção de Heidegger (1927/2006) a metafísica tradicional não alcança o 

modo mais originário de “ser” homem, em razão das ciências entenderem o homem como 

ente. Porém, para o filósofo, o ente não é o seu ser. O ser é que faz o ente ser como ele é, 

como por exemplo, é o ser da mangueira que faz a árvore ser mangueira e não goiabeira.  

Assim, Heidegger (1927/2006), guiado pela questão do “sentido do ser” desenvolveu 

sua própria Ontologia, a Analítica da Existência, investigando, para isso, o único ente do 

mundo que pode responder questões sobre o ser, isto é, o homem. É o “Ser” que possibilita ao 

homem ser o que ele é, denominado como Dasein (Ser-aí), ou como Presença, como o modo-

de-ser-no-mundo do homem. No entanto, a análise ontológica encontra suas raízes na 

dimensão ôntica, no mundo, na cotidianidade, lugar onde o “ser” acontece. Pois é no 

horizonte da existência, na condição de facticidade (Faktizität), partindo da relação com as 

coisas e com os outros homens que o acontecimento do “ser” se dá. O filósofo utiliza a 

palavra existência (ek-sistere) para se referir ao Dasein, com a intenção de diferenciar do 

termo utilizado pela ontologia tradicional, existentia. Segundo o filósofo, existentia refere-se 

aos entes que não têm o modo de ser do Dasein, ou seja, aos entes simplesmente dados 

(Vorhandenheit) (Heidegger, 1927/2006). Dessa forma, entes como pedra ou martelo são, mas 

não existem. Só o homem existe, e sempre fora de si mesmo, como indica o ek, de existência. 

Portanto, é sendo que o homem vai des-cobrindo, no sentido de “tirar a coberta”, tudo o que 

vem ao seu encontro, e nesse des-cobrir ele se constitui e igualmente constitui o mundo. 

Apesar de Heidegger (1927/2006) afirmar que o Dasein não é o homem, e sim o seu 

“ser”, o que o constitui, nós optamos, para a concretização desta pesquisa, por sempre 

fazermos referência ao “homem”, ou ao “modo de ser do homem” ao abordar o ente que 

possui o modo de ser do Dasein. No entanto, esse “homem” é visto a partir do seu ser, como 

nos mostra Critelli (2006, p. 81): “O homem é o pastor do ser, ele guarda o sentido de ser”. 
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Na apresentação do livro de Heidegger (1927) “Ser e Tempo”, da edição de 2006, a 

tradutora (Schuback, 2005, p. 19), ressalta que “É a partir das relações que o homem e as 

coisas se definem, e não ao contrário, ou seja, a partir do homem e das coisas que as relações 

se determinam”. Por isso que Heidegger (1927/2006) fala da necessidade de se dar um salto 

para uma nova forma de pensar, de meditar sobre o sentido de ser. Pois, ao partir do homem e 

das coisas para se determinar as relações, cria-se, desde o início, uma separação entre homem-

coisa, um mundo estático, pré-determinado. No entanto, o entendimento sobre o homem muda 

radicalmente quando, ao contrário, partindo das relações, abre-se um espaço, onde as 

possibilidades possam acontecer. E o homem, como guardião desse espaço aberto, pegou para 

si a responsabilidade de ser e é sendo-no-mundo que ele conjuga a si e ao outro, pois ele é 

sempre ‘em’ e ‘junto a’ no mundo.  

A partir das concepções ontológicas de Heidegger (1927/2006), entendemos que o ser 

do homem é abertura (Erschlossenheit), e constituído por uma disposição afetiva 

(Befindlichkeit) e por uma compreensão (Verständis). Na dimensão ôntica, o compreender 

(Verstechen) se dá a partir da afinação do humor (Stimmung). Além do mais, o compreender 

abre possibilidades, que nos remete àquilo que ainda não foi, mas pode vir a ser, ou seja, 

indica projeção. Podemos, então, entender que a possibilidade conduz ao poder-ser próprio do 

homem. Como possibilidade, o homem pode se mostrar naquilo em que é seu ser mais 

próprio. Assim, sendo projeção, o ser do homem está sempre além do ser. Citando Guimarães 

Rosa (1994, p. 20), “As pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas 

que elas vão sempre mudando. Afinam e desafinam”. Isso implica que a cada vez o ser do 

homem é um outro.  

Igualmente, o compreender leva à interpretação (Auslegung), à elaboração das 

possibilidades projetadas no compreender. A interpretação é o apossar-se da compreensão do 

compreender. Assim, o ser do homem sempre já ‘sabe’ do seu ser, como fala o filósofo, “já 
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sabe a quantas anda o ser, suas possibilidades” (Heidegger, 1927/2006, p. 204). E também ele 

sempre já compreendeu o seu mundo mais próximo, porque é projeto, porque sempre está 

além de si.  

Como o ser mais próximo se dá no modo da ocupação, e já sendo compreensão, o 

mundo se abre ao ser na conjuntura que a interpretação expõe. A interpretação da 

compreensão do compreender atribui as significâncias do mundo circundante. Atribui sentido. 

Assim, aquele que vem ao encontro promove no homem a afetação. Afetado, ele compreende 

e interpreta aquilo que vem ao encontro. Ele dá sentido ao que vem pela fala (Rede). O 

sentido preenche o vazio da abertura do ser do homem. Além disso, o movimento do ser do 

home em relação aos outros seres (Dasein e entes que não tem o modo de ser do Dasein), na 

dimensão ontológica, é denominado pelo filósofo como Cura
2
 (Sorge). Assim, no cotidiano, o 

exercício da Cura, se dá pela ocupação (Besorgen), que se refere às relações com os entes que 

têm os modos de ser diferentes dos modos de ser do homem, e pela preocupação (Fürsorge) 

que, por sua vez, refere-se ao cuidado com os outros homens. Do mesmo modo, Heidegger 

(1927/2006) nos fala que também é constituinte do homem ser-com (Mitsein), o que indica 

que o mundo é compartilhado (Mitwelt), que a convivência (Miteinandersein) já é o modo de 

ser do homem com os outros. Ser-no-mundo é ser-com-os-outros. Voltando ao escritor, “a 

vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada” (Rosa, 1994, p. 293). 

Além disso, ao contrário da visada da ciência tradicional, Heidegger (1927/2006) não 

separa o homem do espaço existencial onde se manifesta. Sob essa luz, o mundo é entendido 

como horizonte de possibilidades, palco sob o qual o homem, sendo, põe em jogo sua 

existência. Deste modo, o mundo não é estático, e nem é independente do homem. Ao 

contrário, mundo e homem são cooriginário, pois é constituinte do Dasein “ser-em” (In-sein), 

                                                           
2
 A palavra “Cura” foi utilizada por Márcia Schuback, para traduzir Sorge, na obra “Ser e Tempo”. De acordo 

com a tradutora, “Cura” é o termo latino que indica a constituição ontológica do Dasein. Ao se referir às 

realizações concretas do Dasein, no cotidiano, ela utiliza a palavra “cuidado”. No entanto, utilizaremos a palavra 

Cuidado, seguido da palavra “Sorge”, ao nos referirmos à “Cura”, indicado pela referida tradutora. 
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“no-mundo”, e não dentro do mundo (Sein-in) como a água dentro do copo (Heidegger, 

1927/2006, p. 99). Seguindo nessa direção consideramos, nesta pesquisa, o “mundo” nas duas 

dimensões, ônticas e ontológicas. Na primeira, ele é compreendido como o contexto onde o 

homem vive, seja no modo público, aquele que pertence a todos nós, seja no modo doméstico, 

denominando como “mundo circundante mais próximo”, ou “circundanidade” (Heidegger, 

1927/2006, p. 112 e 114). Quanto ao sentido ontológico, o entenderemos como um grupo de 

entes que formam um “mundo” dentro do mundo, como, por exemplo, o mundo do trabalho, o 

qual abarca o âmbito dos fenômenos possíveis do trabalho. Sob esse ângulo, ao homem é 

possível habitar e transitar por vários “mundos” particulares. E igualmente o abordaremos 

conforme Heidegger (1927/2006, p. 111): “mundanidade é um conceito ontológico e significa 

a estrutura de um momento constitutivo de ser-no-mundo”. Sob esse olhar, o “mundo” é 

existencial, e como tal, é constituinte do ser do homem. Desse modo, considerando a 

característica de movimento e temporalidade atribuída a ele, entendemos que o mundo se 

mostra ao homem por meio de conjuntos de “mundos” particulares, os quais se modificam na 

medida em que se revelam.  

A partir dessa perspectiva, podemos associar a atividade do trabalho ao modo de ser 

do homem na instrumentalidade, na ocupação. Sá (2010, p. 186) ressalta que, seguindo o 

pensamento de Heidegger, caberia a definição de “O homem é um ser dotado de mãos”, pois 

“o sentido das coisas do mundo só emerge por meio da ocupação que o homem tem com elas, 

de uma relação de instrumentalidade, de fazer as coisas”. Como já foi mencionada, a 

ocupação é um dos modos como se dá a existência. Ela está integrada ao “Cuidado” (Sorge), 

como modo originário de ser-no-mundo (Heidegger, 1927/2006). 

Assim sendo, o manuseio e utilização dos instrumentos é um dos modos de se viver a 

cotidianidade. Conforme o filósofo, todo instrumento é subordinado, tem uma função e só se 

mostra na condição de “ser para”. Por exemplo, um martelo só se desvela como tal ao 
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martelar. É por meio da “manualidade” que ele se revela como martelo. A “manualidade é o 

modo de ser do instrumento em que ele se revela por si mesmo” (Heidegger 1927/2006, p. 

117). Como qualquer instrumento constituído pela manualidade, o martelo é sempre um ser à 

mão, para ser usado para algo e para alguém.  

Ainda, esse modo-de-ser-na-ocupação é sempre orientado por uma visão que se tem 

do conjunto, ou “circunvisão” (Umsicht), que desvela ao homem todas as utilidades de todos 

os instrumentos, assim como as suas condições de subordinação, de serem sempre “algo 

para”, como que intricados numa rede. A “circunvisão”, por sua vez, sempre se refere ao 

devir, proporcionando ao homem a visão do que vai construir, produzir, edificar (Heidegger, 

1927/2006). 

No entanto, na cotidianidade o homem não se prende, não presta atenção aos 

instrumentos, mas sim na obra a ser produzida. Ele não se detém aos instrumentos, pois, 

cercados por eles na vida cotidiana, os mesmos passam a ser considerados como entes 

“simplesmente dados”, ou seja, ao estar junto ao ente instrumental, o ser do homem já sempre 

se familiarizou com ele, já se habituou a utilizá-lo e, por isso, o ser do conjunto instrumental 

se esconde na “manualidade”, tornando-se, como já foi relatado, um ser à mão. Assim, 

ninguém presta atenção a esses instrumentos; ao contrário, ocupa-se deles, toma para si a 

responsabilidade de cuidar de levar a cabo a ocupação, ao trabalho que tem que realizar. “Ese 

trabajo que hay que realizar es lo que ocupa en cuanto tal” (Heidegger,1925/2007, p. 240). 

Este trabalho igualmente traz em si uma destinação, “valer para...”, o “para quê” de 

seu possível emprego. “El trabajo es lo que es sólo por esse su posible emplego” 

(Heidegger,1925/2007, p. 240). Por conseguinte, do mesmo modo que os instrumentos, o ser 

do trabalho também é subordinado a algo, possui funções, as quais só são descobertas no uso 

que se faz delas.  
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E além de sua serventia, o trabalho, tanto a artesanal quanto a que é produzida em 

série, possui desde sempre a essência de ser “para quem”. Ele é sempre feito para alguém, 

para o outro, que utiliza o fruto do trabalho no modo da ocupação, manuseia-o como um ente 

à mão. Por exemplo, o relógio foi fabricado pela manualidade de um conjunto instrumental 

que se encontrava à mão envolvendo, em sua fabricação, o trabalho. Assim, relógio e trabalho 

trazem em suas constituições as funções de “serem para” e as destinações “para alguém”. Esse 

alguém, ao se apossar do relógio, ocupa-se dele, utiliza-o para marcar o tempo, em sua 

medição oficial, e igualmente, ao familiarizar-se com ele, estando junto, o relógio passa a ser 

manuseado como um ente “simplesmente dado”, isto é, sem se deter com o ser do relógio. 

Assim, todo esse conjunto: instrumentos e entes intramundanos que se encontram na 

natureza, como aço, pedra, bronze, dos quais os instrumentos são fabricados, e que se 

encontram à mão e possibilitam o trabalho, revelam ao homem o mundo circundante, não 

apenas no domínio doméstico, ou da oficina, mas também no público, como, por exemplo, as 

rodovias, as pontes, os edifícios, etc. Esta relação entre o mundo circundante mais próximo e 

o mundo público mais amplo é revelada no trabalho. Mais ainda, é o próprio mundo do 

trabalho que possibilita essa relação. Nas palavras de Heidegger (1925/2007, p. 241), “El 

mundo público se halla presente ya en el sentido del próprio trabajo y del posible empleo que 

tenga, aun cuando no lo esté de modo consciente”. 

No entanto, apesar dessa visada do trabalho como desvelador do mundo circundante 

mais próximo, assim como do público mais distante, o “tamanho” e o “lugar” que o mundo do 

trabalho se torna e é colocado, depende do modo-de-ser do homem, que molda seus mundos 

orientado pela compreensão que já tem desde sempre do mundo, dispondo, para isso, das 

possibilidades vislumbradas em seu horizonte da existência cotidiana.  

Além do mais, Heidegger (1927/2006, p. 157) ressalta que “cada mundo sempre 

descobre a espacialidade do espaço que lhe pertence”, porque “espacializar” e “temporalizar” 
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são constitutivos do ser do homem. Encontram-se na dimensão ontológica, e por isso, são 

compreendidos como possibilidades. Entretanto, não se trata aqui de compreender o espaço 

como extensão do que está fora do homem, ou o tempo como presente, passado e futuro, que 

prescinde do homem para ser. Ele pode medir o espaço, por exemplo, quando vai projetar 

uma casa, ou pode determinar as horas que vai passar trabalhando, como iniciar às7h e 

terminar às 14h. No entanto, esse fazer na dimensão ôntica mostra apenas uma das 

possibilidades de se “espacializar” ou “temporalizar”. O “espacializar” refere-se ao ser do 

homem que “dis-tancia”, compreendido por Heidegger (1927/2006, p. 158) como “fazer 

desaparecer o distante”, ou seja, movimento de aproximar o que está longe. O “temporalizar” 

refere-se ao ser do homem que é o próprio tempo. Schuback (2005, p. 20) ressalta que o ser 

do homem se constitui na “temporalidade do acontecer”, e que esta “fala em um tempo que é 

porvindouro mas não futuro, que é vigência mas não passado, que se faz presença para uma 

atualidade”.  O tempo é conjugado enquanto modo, ritmo de ser-no-mundo. Sob esse ângulo, 

o presente torna-se singular, cada homem tendo o seu próprio ritmo de ser, conjugando o seu 

acontecer sempre no gerúndio, como caminhando, des-velando, dis-tanciando, fazendo, 

enfim, criando e arrumando seu mundo circundante, em um determinado momento e a cada 

vez.  

Assim, podemos entender que o trabalho é uma possibilidade do modo-de-ser-na-

ocupação. Critelli (2006) aponta que “trabalho” não é ontológico. É ôntico. Ocupar-se é que é 

ontológico, é constituinte do ser do homem. O trabalho é a dimensão da existência do ocupar-

se existencial. Ele é entendido como um modo ôntico do mostrar-se do Cuidado (Sorge) 

ontológico. É a ocupação no mundo do trabalho que propicia o desencobrimento e a 

arrumação dos entes nos “mundos particulares”, que formam a mundanidade. Pois o mundo 

não se apresenta ao homem como algo simplesmente dado. Só a natureza se mostra assim, 

pois ela dá-se por si mesma. As outras coisas como edificações, estradas, pontes e coisas, são 
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construções do homem que possibilitam o acontecer da existência junto a..., da existência 

compartilhada. Possibilitam ao homem ser-no-mundo-com-os-outros. Critelli (2006) nos fala 

que é por ele, pelo trabalho que o acontecimento humano encontra sua possibilidade de ser. 

Ele permite a conjugação do ser mencionada por Schuback (2005), como manuseando, 

utilizando, edificando, habitando, falando... São essas coisas que anunciam a primazia do 

mundo do trabalho dentro da mundanidade na sua totalidade. “La mundanidad del mundo se 

funda en el mundo del trabajo (Werkwelt) específico” Heidegger (1925/2007, p. 243)
3
. 

Assim, com essa visão sobre homem como cooriginário ao mundo e aos outros, e o 

trabalho como palco de possibilidades de ser, por meio da ocupação com as coisas e 

convivência com os outros, partiremos para a compreensão da historicidade que delimita o 

acontecimento humano. A historicidade compreendida como “destino”, no sentido de apelo 

que motiva o homem a se por a caminho do desencobrimento da verdade e dos sentidos 

apontados por esse descobrimento. Como veremos a seguir, o destino mencionado trata do 

contexto onde estamos inseridos nessa época, compreendido por Heidegger (1954/2012; 

1959) como era da técnica ou era planetária.   

 

1.3.  Mistério da técnica: repouso do perigo e da salvação  

“Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro 

da técnica. Fora disso sou um doido, com todo 

o direito de sê-lo. Com todo o direito de sê-lo, 

ouviram?” (Fernando Pessoa, 1998) 

 

As reflexões propostas neste tópico são relevantes para esta pesquisa, pois nos 

fundamentam no momento histórico ao qual nos encontramos. Como foi exposto 

anteriormente, o sofrimento em relação ao trabalho, apesar da singularidade da experiência e 

                                                           
3
 O conceito de “mundo do trabalho”, como Werkwelt foi mencionado por Heidegger no curso de versão de 

1925, na Universidade de Marburg. 



36 

do recorte do mundo particular do trabalho, encontra-se na mundanidade em geral. Utilizando 

o conceito de Arendt (1958/2010), são os homens quem habitam a terra, e não o homem. Ela 

refere-se à pluralidade. Além do mais, Heidegger (1927/2006) entende que cada homem tem 

seu mundo circundante mais próximo e o mundo público mais amplo, e igualmente seu 

próprio horizonte histórico, o que revela sua condição de ser mortal. Safra (2004) refere-se a 

esse horizonte histórico como passagem, travessia.  

Contudo, essa travessia, ou seja, a existência do homem ou dos homens é conduzida 

em conformidade com um determinado momento histórico, concedido por Heidegger 

(1954/2012) como “destino”. Ele refere-se ao destino no sentido de “por a caminho”, o qual 

chega ao homem como apelo, provocação.  Assim, ao ser provocado, o homem põe-se a 

caminho do desencobrimento. Ele é enviado pelo destino. Igualmente, o filósofo entende que 

é o destino (“por a caminho”) que faz o homem ser humano. Não o destino como coerção, 

mas sim como o livre, o aberto. O enviar do destino liberta, uma vez que é a liberdade quem 

possibilita a iluminação do des-encoberto. Porém, mesmo parecendo ser antagônico, a 

liberdade também vela, o encoberto encontra-se no des-encoberto. Este é o mistério da 

liberdade. Ser livre é transitar nesse mistério, é encontrar o coberto no desencobrimento, que 

pode tanto revelar como velar o ser. As possibilidades repousam no mistério de se ser livre. 

Ainda sob o entendimento de Heidegger (1959), o momento histórico atual, que se 

tornou o destino da humanidade, é a “era da técnica”, ou “era planetária”, a qual provocou 

uma “reviravolta de todas as representações dominantes”, resultando em “uma posição 

totalmente nova do Homem no mundo e em relação ao mundo” (p. 18).  

A era da técnica, para o filósofo, repousa na metafísica, que se consolidou como um 

campo do saber no qual foi concretizada as ciências como tal a entendemos. A metafísica 

parte da Ontologia tradicional, a partir da qual foi construído o conceito de homem, natureza, 

do que é real, do que é a verdade e também de como se chega à verdade que vige no real 
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(Heidegger, 1959). Não obstante, a questão não fica restrita ao modo metafísico ocidental de 

ser. Como já mencionado, outrora vigente apenas no ocidente, tornou-se planetária. Sob esse 

ângulo, poderíamos supor que o destino histórico do homem não seria mais determinado pela 

metafísica, e sim pela era da tecnologia. Contudo, não é esse o entendimento de Heidegger 

(1954/2012). Ele entende que a era da técnica não transformou o destino, e sim que 

consolidou o que já foi traçado pela metafísica. Pois, para o filósofo, as ciências exatas da 

natureza, como a física ou matemática, “não preparou o caminho para a técnica, mas para a 

essência da técnica moderna” (Heidegger, 1954/2012, p. 25), que se mostra como uma força 

que motiva o homem ao descobrimento do real conforme o modelo da técnica moderna, ou 

seja, dentro dos parâmetros da calculabilidade e previsibilidade.  O filósofo compreende a era 

tecnológica como “acabamento da metafísica”, mas não como um período passageiro, pois “o 

acabamento dura mais do que a história da metafísica transcorrida até aqui” (p. 60). Além 

disso, afirma que a humanidade jamais ficará fora da metafísica, pois o período atual, referido 

como acabamento, remete à sua superação. “Depois da superação, a metafísica não 

desaparece. Retorna transformada e permanece no poder como a diferença ainda vigente entre 

ser e ente” (Heidegger, 1954/2012, p. 62).  

Além disso, Rüdiger (2006, p. 73) entende que “a técnica só existe como tal a partir do 

momento em que começa a ser pensada”. Somente nesse período histórico no qual estamos 

inseridos, é que a técnica é colocada como questão. A Grécia Antiga já tinha um conceito 

originário sobre ela, contudo, totalmente distinto do vigente. Para os gregos, a técnica não era 

um problema. Igualmente, ele entende que Heidegger começou a problematizar a técnica 

quando percebeu que ela poderia transcender o poder das ciências e se consolidar como 

destino histórico da humanidade. O problematizar ocorre quando alguma questão não foi 

resolvida, pois o que poderia possibilitar a resposta encontra-se velada. E a técnica, no modo 

como a entendemos na atualidade, embala um mistério.  
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Para Heidegger (1954/2012) o mistério que existe na era da técnica envolve aquilo que 

ela herdou da metafísica, como os conceitos de “ser” e “ente”.  Ao questionar a técnica, o 

filósofo sempre retorna ao ponto principal, sempre pergunta pela essência e pelo sentido do 

ser, cujas respostas a metafísica não consegue fornecer, e quanto menos a era da técnica, 

tendo em vista que não são questões para elas. Para a metafísica, o ser de um ente coincide 

com sua substância, tornando-se patente e permanecendo no conceito representacional. No 

entendimento de Heidegger (1927/2006; 1954/2012), a compreensão da metafísica vela o 

“ser” ou “sentido de ser”. Eles repousam no solo do esquecimento. Assim, no mistério, além 

de repousar tudo aquilo que tem beneficiado o habitar do homem, pelo desenvolvimento das 

ciências e tecnologias, repousa, igualmente, um perigo. 

Ainda, como já foi mencionado anteriormente, Heidegger (1954/2012) entende que a 

metafísica ou a era da tecnologia não respondem sobre a essência do ser porque não 

conseguem contorná-las. A metafísica, ao delimitar as coisas ao campo do conceito de objeto 

e sujeito, assegura o real como o quê se pode calcular, dominar e certificar sua vigência. A era 

tecnológica, seguindo a direção da metafísica, atrelando o real na relação entre causa e efeito, 

igualmente assegura a eficiência e exatidão. “De tudo o que é, só se considera aquilo que é 

mensurável, quantificável. Dispensam-se todas as outras características das coisas” 

(Heidegger, 1987/2009, p. 55). A técnica moderna necessita, para se estabelecer, de que todas 

as coisas, inclusive o homem, se mostrem como matéria prima, fundo de reserva (Bestand); 

que se encontrem sempre à disposição para novas explorações. Nesse modo de se mostrar 

como disponibilidade, a essência do ser lhe escapa da compreensão, torna-se incontornável. 

Assim, por exemplo, a psiquiatria já tem um conceito representativo do homem e das 

manifestações das doenças mentais, como também da saúde. O homem sempre se apresenta 

desse modo para ela, como sujeito que se relaciona com o objeto, os quais, ambos, se dispõem 

para a disponibilidade. No entanto, essa visão não abarca o ser mais originário do homem, e 
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sim, apenas um modo do mostrar-se do ser do homem. Dessa forma, o que perpassa o humano 

é o incontornável da psiquiatria. É incontornável porque a psiquiatria se consolida no campo 

do saber das ciências que, como tal, vela a essência e o sentido do ser. O mesmo ocorre no 

saber da filologia, que trata da literatura nos termos metafísicos, como gramática, etimologia 

ou literatura. Por mais que se aventure, a filologia não consegue contornar a linguagem. 

Assim, o homem é o incontornável para a psiquiatria, como a natureza é para física ou a 

linguagem para a teoria da filologia. (Heidegger, 1954/2012, p. 53-54). 

Diante do que foi exposto, o mundo do trabalho mostra-se como um ambiente 

contraditório, sob a compreensão de que é nesse espaço e nas atividades que lhe competem 

onde as existências se concretizam nos modos de ser na ocupação. Os grandes expoentes do 

saber sobre o campo do trabalho tem revelado que o ambiente do trabalho é propício ao 

surgimento do sofrimento, e por isso têm se debruçados sobre o sofrer para uma compreensão, 

surgindo daí uma ampla variedade de aberturas de ações em prol daquele que sofre e das 

atividades de trabalho.  Contudo, seguindo o pensamento de Heidegger e sob o olhar da 

metafísica, podemos questionar se o sofrimento torna-se o incontornável do mundo do 

trabalho. Olhar o sofrimento pelos métodos proporcionados pela técnica possibilita um 

conhecimento preciso, exato, sobre ele. No entanto o sofrimento não se submete à medida. 

Ele não é preciso, nem exato e nem igual a outro sofrimento. Dutra (2013) ressalta os avanços 

das ciências que chegam como solução para os problemas que afrontam o homem moderno. 

São recursos, técnicas, produtos, programas que se mostram como artigos em prateleiras, 

disponíveis ao consumo, cujos rótulos garantem soluções em curto prazo, em uma semana, 

dez dias ou um mês. Contudo, Dutra (2013, p. 207) pergunta pelas doenças da nossa época, 

como a depressão e fobias, suicídio e violência, entendidas como falta de sentido da 

existência, o que as ciências avançadas não alcançam; pois “haverá sempre algo que ficará 
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fora do representado, o imponderável, aquilo que não se prevê e nem se deixa controlar; 

melhor dizendo, algo não dito e cujos sentidos se desvelam à medida que somos-no-mundo”. 

A essência da ciência é incontornável não porque não se encontra lá. Como já foi 

mencionado anteriormente, o ser e seu sentido encontram-se esquecidos na metafísica e na era 

da técnica. Igualmente, a “essência” habita esse campo do saber, porém, conforme Heidegger 

(1954/2012, p. 52), esse habitar se dá em uma determinada situação que ele denomina de 

“conjuntura discreta”. A essência incontornável da ciência se mostra como discrição, e por 

isso mesmo, se vela e, nesse velamento, não é notada. Compreende o “algo não dito” referido 

por Dutra (2013). Desse modo, todo questionamento em relação à essência, ao conhecimento, 

ao ser e à natureza do homem, feito por ilustres pensadores inquietantes, ao longo da história 

da metafísica, fica, no entendimento de Heidegger (1954/2012, p. 56), limitado ao âmbito dos 

conceitos fundamentais, pois o incontornável “se pula sempre em todo relacionamento com a 

ciência”. Qualquer discussão em torno da chamada “crise dos conceitos fundamentais das 

ciências” não alcança o coração da ciência, porque ele se vela na discrição. A essência passa 

despercebida a todo olhar. Inclusive, o filósofo entende que a ciência não se encontra em crise 

nenhuma. “A ciência continua, ao contrário, seguindo seu curso, com mais firmeza do que 

nunca”. Igualmente, em relação à conjuntura discreta, ele compreende que ela está naquele 

lugar já mencionado, onde habita o mistério. Entretanto, não é um lugar “como uma maçã 

num cesto... As ciências repousam na conjuntura discreta como o rio, na fonte” (Heidegger, 

1954/2012, p. 57). 

Dessa forma, entendemos que Heidegger (1954/2012, p. 12), ao questionar a técnica, 

coloca em questão não a técnica como técnica entendida no nosso momento histórico, como 

um conjunto instrumental do que ela é feita. O questionamento não se apresenta como uma 

crítica, no sentido de se concordar ou não com ela, e nem mesmo como uma reificação. O 

filósofo coloca em questão a essência, o sentido do ser. Ao entrar no âmbito da essência, ao 
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abrir-se para que a técnica atual se mostre naquilo que ela é, descortinam-se possibilidades de 

se estabelecer um “relacionamento livre” com ela, assim como “fazer a experiência dos 

limites de tudo que é técnico” (Heidegger, 1954/2012, p. 12). Assim, o entendimento do 

sentido da técnica moderna entrevê uma possível libertação do homem, tornando a travessia 

pelo campo encantado da técnica de modo mais livre, familiar e sossegado, podendo até dizer 

“sim” e “não” a ela.  

Igualmente, e aqui, o que é mais urgente para Heidegger (1959, p. 34), é que o 

conhecimento do ser da técnica permite a abertura à possibilidade de ser preparado, no ser do 

homem, o solo onde possa “medrar aquilo que salva”
4
, “aquilo” de onde possam surgir 

horizontes outros, renovadores, impensáveis, que nunca foram falados, que possibilitam ao 

homem habitar o mundo tecnológico, porém, morando em seu ser. Somente uma morada 

alicerçada no ser protegeria o homem dos perigos sedutores que a técnica traz.  

Assim, a compreensão da essência daquilo que é técnico, para Heidegger (1954/2012), 

torna-se imprescindível. Porquanto não se trata apenas de uma mera utilização da técnica em 

função de alguma coisa. Trata de um modo-de-ser-no-mundo onde impera a técnica. Está em 

jogo o devir. Considerando a primazia do mundo do trabalho, entende-se que o jogo 

mencionado pelo filósofo é jogado principalmente nesse mundo particular, o que o torna 

relevante, tendo em vista ser o espaço para as possibilidades de singularidade e de sofrimento. 

A compreensão do sentido ou essência da técnica viabiliza a compreensão do homem em seu 

trabalho, suas relações entre os afazeres e a convivência.  

Diante do exposto, Heidegger (1954/2012) alerta para o perigo de se confundir a 

essência da técnica como algo que é técnico. Na existência cotidiana, o homem costuma lidar 

com a técnica seja no modo apaixonante ou no modo de negação e afastamento, porém 

sempre sem se preocupar com sua essência. Esse costume revela uma relação de 

                                                           
4
 Heidegger (1954/2012, p. 31) remete a um poema de Hölderlin: “Ora, onde mora o perigo/ é lá que também 

cresce/ o que salva” 
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aprisionamento, no sentido de que, ao lidar com algo que não mostra seu sentido, o homem 

fica limitado em suas possibilidades de pensar. Porém, não é a existência vivida no cotidiano, 

misturado a todos, no modo da impropriedade que o aprisiona, pois, como já foi exposto 

anteriormente, esse modo de viver na impropriedade é sempre o mais comum. O 

aprisionamento dá-se na apropriação do modo de ser da técnica. Dá-se quando o homem, 

deslumbrado com o modo de se mostrar da técnica, toma para si o ser que é dela (Heidegger, 

1954/2012). O perigo encontra-se nessa identificação, que possibilita ao homem esquecer-se 

do seu ser. No trabalho, esse esquecimento pode tornar-se cruel, pois uma máquina ‘trabalha’ 

por tempo indeterminado, enquanto for alimentada, permitindo, inclusive, ser consertada, caso 

falhe algum sistema, ou mesmo substituída. O homem, no entanto, não consegue alcançar o 

desempenho da máquina. Como possibilidade, ele não pode ser máquina; se insiste em sê-la, 

surge o sofrimento. 

Além disso, diante do consenso que existe em relação à técnica, de que ela é um meio 

para se chegar a um determinado fim, ou então, é uma atividade humana, para Heidegger 

(1954/2012, p. 11), apesar de ser correta no âmbito do seu saber, essa concepção não responde 

a questão sobre o seu sentido, sobre “aquilo que ela é”. Ainda, no campo desse saber, a 

técnica é definida como o conjunto de todos os instrumentos, ferramentas, utensílios e 

dispositivos que são manuseados e empregados em função de alguém ou da necessidade de se 

construir outros instrumentos, ferramentas, utensílios e dispositivos... Heidegger (1954/2012, 

p. 13) entende que toda essa conjuntura exigida pela técnica é correta e necessária, porém, 

insiste em afirmar que o correto da técnica “ainda não é o verdadeiro”. Porque, para ele, o 

verdadeiro só é mostrado na sua propriedade, na sua essência, naquilo que ela é.  

“As ciências repousam na conjuntura discreta como o rio, na fonte” (Heidegger, 

1954/2012, p. 56, 57). A fonte é o lugar onde repousa a essência do rio. Assim, para conhecer 

sua essência, tem-se que ir ao lugar onde brota a fonte. O mesmo se dá em relação à técnica. 
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Heidegger (1954/2012) foi encontrar a essência da técnica no longínquo solo grego, onde 

brotou o pensamento ocidental. 

Então, é de lá que o filósofo nos mostra que a essência da técnica é fundada no âmbito 

da pro-dução, e consequentemente, no desencobrimento. Para os gregos, pro-dução, pro-duzir 

não é restrito apenas à confecção de um artesão, ou ao aparecimento do quadro feito pelo 

artista. Pro-dução diz respeito mesmo àquilo que não depende de nenhum feitio, pode surgir 

por si mesma, como a natureza. No entanto, o desencobrimento daquilo que não pode surgir 

por si só, necessita da utilização da técnica, de um conhecimento familiar sobre o modo de 

elaboração do que ainda não vige. Sob essa ótica, Rüdiger (2006) ressalta que a técnica, no 

entendimento grego, não é um conhecimento estático. Ela se mostra no movimento, no ato da 

pro-dução.  

Adotando um exemplo sugerido por Heidegger (1954/2012), para explicar o processo 

do desencobrimento, podemos seguir a produção de um cálice de prata destinado ao uso 

sacrificial, feito por um ourives. Ele sabe da prata “por dentro” (Rüdiger, 2006, p. 79) e, com 

seu saber, pro-duz, des-cobre a prata no seu perfil de cálice sacrificial, seguindo o processo de 

causas concebidas por Aristóteles. 

Partindo do entendimento dos gregos que pensavam as causas como “aquilo que faz 

com que algo caia desta ou daquela maneira num resultado”, Heidegger (1954/2012, p. 14) 

entende que o processo da pro-dução mencionado revela, na sua “coerência circular”, as 

funções das causas aristotélicas nos modos de “responder e dever”. Assim, o primeiro modo 

(causa materialis), a matéria prata responde pelo cálice, ao ser manuseada para esse fim. Por 

sua vez, o segundo modo (causa formalis), a forma tomada pela prata, como o cálice, deve à 

prata por ter sido feita por ela. A relação entre prata e forma do cálice, ou seja, os dois 

primeiros modos respondem, ambos, à finalidade, ao projeto do ourives, qual seja, ao 

utensílio destinado ao uso sacrificial. Além disso, o terceiro modo (causa finalis), o “para 
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quê”, que é a destinação sacrificial, já se encontra sempre em uma compreensão que o ourives 

tem do sacrifício e da sublimação, posto já ser de antemão um projeto, e assim sendo, 

responde ao quarto modo (causa efficiens) com o cálice pronto.  

Porém, o fim atingido com o cálice pronto é completamente diferente do entendimento 

da metafísica, que corresponde o fim com a eficiência. Na concepção grega, o fim é 

compreendido como aquilo que “começa a ser o que será depois de pronto” (Heidegger, 

1954/2012, p. 14). O projeto é concretizado no cálice, que aparece com toda a sua plenitude, 

sugerindo o devir. Além disso, o quarto modo responde à integração da situação, ao processo 

em sua totalidade, e principalmente, ao ourives. Pois cabe a ele refletir e colocar em jogo os 

três modos anteriores. O ourives toma para si a responsabilidade do aparecer dos três modos 

nas suas funções de “responder e dever” que se integram no utensílio cálice sacrificial.  

Heidegger (1954/2012) ainda menciona que para os gregos, a palavra 

“desencobrimento” era compreendida como aletheia, ou seja, como verdade. Para os gregos, a 

pro-dução conduzia à verdade. O jogo dos quatro modos de “deixar-viger” igualmente chega 

à verdade. Nesse sentido, o cálice sacrifical pode ser visto como a verdade da prata.  

Assim, Heidegger (1954/2012) entende que o processo do jogo o qual o ourives faz 

para concretizar seu projeto, mostra que o processo, como já foi exposto anteriormente, além 

de não se referir a um fim eficiente, igualmente não se refere ao trabalho, ao cálice como 

efeito de uma atividade, pois a verdade, aletheia, traz em si um teor poético, ligado às artes. 

Esses últimos conceitos, trabalho e efeito de uma atividade, pertencem ao campo do 

saber da metafísica, chegando à época da técnica consolidados na relação de causa e efeito, 

com foco na eficiência, a qual, por sua vez, visa à exatidão, eficácia e segurança. Todo esse 

conjunto é mediado pelo trabalho, o qual é executado pelo trabalhador. A época da técnica 

apoderou-se das causas originárias, transmutando-as para atender sua maior preocupação 
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consistida na operacionalidade e funcionamento de algo, ou seja, em “converter o não ou o 

mal funcionamento de algo em pleno ou melhor funcionamento” (Rüdiger, 2006, p. 25).  

A partir do que foi exposto, entendemos que a época da técnica ignorou as três causas, 

detendo-se em uma só, ao fim eficiente, transformando (ou promovendo) o ourives em 

trabalhador e o cálice em efeito de uma atividade. O ourives passou a trabalhar sob as regras 

da técnica. Ele não segue mais o processo de relações que existiam entre as causas definidas 

por Aristóteles. Elas foram esquecidas. Igualmente, ele não precisa mais conhecer a prata “por 

dentro”, mencionado acima, pois agora dispõe de máquinas de alta precisão que o substituiu 

no manuseio da prata. O sentido originário da técnica foi modificado. Apesar de manter a 

essência de ser, também, um desencobrimento, ela não se concretiza mais como pro-dução, 

mas sim como exploração. A técnica moderna dis-põe, tira o que está posto na natureza, 

buscando o benefício e  mais que isso, o armazenamento (Heidegger, 1954/2012).  

E isso se dá em todos os modos, como a hidrelétrica que dispõe do rio, represando-o 

para gerar e armazenar energia, desencobrindo o rio no modo de armazenamento de energia; 

ou como a exploração de carvão e minério, que desencobre o chão como reservatório de 

minério. Além disso, a técnica moderna, ao cumprir-se como exploração, traz em si sempre 

uma pré-dis-posição para que outras explorações possam se dar. Assim, a usina hidrelétrica 

dis-põe da energia para a iluminação e funcionamento de maquinários de uma fábrica, onde 

agora trabalha o nosso ourives, a qual faz da prata que foi extraída por meio da exploração da 

terra, cálices de prata, os quais, por sua vez, serão destinados ao comércio. O caminho pode 

ser longo, caso se deseje continuar com esse pensamento, ou mesmo desmembrar as dis-

posições que aparecem no processo citado como exemplo, em relação às dis-posições que 

uma usina elétrica explora, ou às que aparecem antes da energia chegar à fábrica. 

Ainda, a técnica moderna tem seus próprios modos de desencobrimento, como extrair, 

transformar, estocar, distribuir e reprocessar. Igualmente traz em si o controle e a segurança, 
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para que o desencobrimento não se perca no indeterminado. Dessa forma, a todo 

desencobrimento é assegurado o controle, como numa rede entrelaçada, no sentido de sempre 

e de novo voltar a estar em “dis-ponibilidade” para dis-por-se, ou seja, para ser explorado. 

Heidegger (1954/2012, p. 21) utiliza o termo “dis-ponibilidade” (Bestand)  para se referir ao 

“modo em que vige e vigora tudo que o desencobrimento explorador atingiu”. Dis-

ponibilidade, no entendimento do filósofo, ocupou o lugar do objeto da metafísica. Dis-

ponibilidade passou a ser uma categoria: “o que é já não está para nós em frente e defronte, 

como um objeto” (Heidegger, 1954/2012, p. 21). Encontramos em Sá (2006, p. 116) a 

possibilidade de proporcionar uma melhor compreensão sobre a questão da dis-ponibilidade 

apresentada pelo filósofo. “A disponibilidade tornou-se o modo de ser dos entes na era da 

técnica, em lugar da objetividade cartesiana que marca a modernidade. O ente deixou de ser 

objeto de conhecimento para tornar-se algo sempre disposto à exploração e utilização”.  

Além do mais, a técnica moderna desafia o homem ao desencobrimento, porém, já 

impondo o modo como ele deve ser feito. Assim, o homem não é mais responsável pelo 

processo, na totalidade do desencobrimento. Ao conjunto das possibilidades daquilo que 

chega ao homem, como envio, e que provoca a resposta no modo de ser do desencobrimento, 

Heidegger (1954/2012, p. 23) chama-o de Ges-tell, traduzido por “com-posição” ou 

“armação”
5
. Ele emprega essa palavra para se referir à essência da técnica moderna, ou seja, a 

essência repousa na palavra Ges-tell. “O apelo de exploração que reúne o homem a dis-por do 

que se des-encobre como dis-ponibilidade.” Essa palavra é usada no sentido de expressar a 

força que arrebata o homem ao des-encobrimento como dis-posição, aquilo que se mostra ao 

homem como apelo para ser. “O homem da idade da técnica vê-se desafiado, de forma 

especialmente incisiva, a comprometer-se com o desencobrimento” (p. 24). 

                                                           
5
 Emmanuel Carneiro Leão traduziu o termo Ges-tell como “com-posição” e Márcia Sá Cavalcante Schuback 

como “armação”. Em Ensaios e Conferências. 
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Dessa forma, o filósofo entende que, ao ser desafiado para explorar, e se colocando à 

dis-posição para tal empenho, o homem igualmente é desvelado no modo do 

desencobrimento, como dis-ponibilidade, como fundo de reserva. Ele se coloca à disposição 

para ser explorado. Critelli (2002) nos mostra que a armação se tornou o modo de ser da nossa 

civilização. Ela mudou todos os gestos e formas de agir do homem, tirou aquilo que mais o 

caracteriza, que é seu encargo de cuidar do mundo.  

A técnica, em companhia da ciência, da alocação da arte no campo da estética, 

da transformação do fazer humano em cultura e da desdivinação da existência, é 

um fenômeno em que se expressa um modo-de-ser na nossa ocidentalidade, sua 

tendência fundamental. (Critelli 2002, p. 84) 

Segundo a autora, nosso cotidiano, como também todos os mundos particulares; 

ciência, indústria, economia, são caracterizados pelo modo de ser da técnica. Assim, 

compreendendo o homem como aquele que pastoreia o ser, e que atribui sentidos às coisas do 

mundo pela linguagem e por meio da ocupação, como já exposto anteriormente, entendemos 

que a atividade do trabalho torna-se de extrema relevância, sendo o palco das transformações 

do modo de ser do homem. É por ele que o mundo se abarrotou de coisas. Ainda, Critelli 

(2006) nos remete a Arendt (1958/2010), em relação à diferença atribuída à obra e ao 

trabalho. A primeira, ao ser absorvida pelo trabalho contribuiu para a transformação do 

cotidiano do homem, no sentido de que as coisas que eram produzidas pela obra tinham uma 

duração maior, ou seja, o sentido que as revestiam perdurava por mais tempo. A persistência 

do sentido das coisas proporcionava ao homem o enraizamento, pois o sentido trazia em si os 

antepassados e prenunciava o vindouro. Ao ser transformado em bens de consumo, o sentido 

não demora nas coisas, e elas passam a ser meros troços. Assim, a sociedade ditada pela 

armação revela o homem que trabalha cada vez mais para dar sentido às novas coisas já 

destinadas a serem bens de consumo. 
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Josgrilberg (2004) ressalta que o modo de se viver conforme o mundo da técnica, 

como armação, obscurece a dimensão ontológica do ser do homem, como Cuidado (Sorge). O 

cuidado que possibilita o acontecimento humano foi limitado à categoria de resolução de 

problemas por meio de recursos tecnológicos. Com isso, o mundo do trabalho passou a ser 

vivido como um campo de batalha. Encontramos ali o trabalhador que se mostra como pré-

dis-posição, da mesma forma como já foi mencionado em relação à técnica. O trabalhador 

que, ao cumprir-se como exploração, traz em si sempre uma pré-dis-posição para que outras 

explorações possam se dar. Ao se mostrar assim, o trabalhador esquece o ser, e 

consequentemente, passa a cuidar do mundo num modo privativo. No entanto, o sentido é que 

preenche a abertura do ser, e estando este último esquecido, ou como Heidegger (1927/2006, 

p. 239) menciona, “o ser está por aí”, o sentido igualmente ‘fica por aí’, difuso. Dessa forma, 

esvaziado de sentido, o trabalhador deixa ser abusado, torna-se matéria prima. “A bétula 

nunca ultrapassa seu possível. As abelhas moram no seu possível. Só a vontade que, a toda 

parte, se instala na técnica, esgota a terra até a exaustão” Heidegger (1954/2012, p. 85). A 

vontade da técnica igualmente esgota até a exaustão o trabalhador. Esse esgotamento está 

associado às exigências impostas pela técnica ao trabalho, que tira do trabalhador a 

possibilidade de ação, trocando-a pelo comportamento. A ação, segundo Arendt (1958/2010), 

possibilita que algo novo aconteça. O comportamento, por sua vez, indica a uniformidade, o 

que é esperado.   

Como foi aludido no início deste tópico, Heidegger (1954/2012, p. 29) alerta para o 

perigo que se encontra no mundo das ocupações, quando o homem reduz-se à dis-

ponibilidade, assumindo como sua a essência que pertence à técnica. Esse é o maior perigo a 

que o homem é exposto, pois pode ser conduzido, conforme o filósofo, às margens do 

precipício; “então é que chegou à última beira do precipício, lá onde ele mesmo só se toma 

por dis-ponibilidade”. O fascínio que o homem tem pela armação, pelo modo da técnica 
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enquanto desencobrimento pode conduzi-lo a ser-no-mundo no modo de velamento do seu ser 

mais próprio. O perigo se cumpre quando o homem, tragado pela armação, não conseguir 

mais encontrar-se consigo mesmo. O perigo que o filósofo vislumbra encontra-se na essência 

da técnica, no mistério que ela porta. Ao conduzir o homem no caminho do desencobrimento, 

a essência, no sentido de armação, pode chegar ao extremo e assim, vetar outras 

possibilidades para o novo, qualquer outra possibilidade do homem ser conduzido a um modo 

mais originário e extraordinário de desencobrir o real. O perigo, no seu extremo, pode enlaçar 

o homem e prendê-lo ao modo da dis-posição e consolidar o modo de desencobrimento 

vigente na técnica como único caminho possível para o des-encobrimento do real, ou seja, ser 

somente como possibilidade que inclua o cálculo, certeza e segurança. Ao pensamento só 

cabe aquilo que calcula. Sob o domínio da técnica, o pensamento que medita torna-se inútil.   

Por isso, Heidegger (1954/2012, p. 63) fala em crepúsculo, do extremo a que possa 

chegar a civilização, guiada pela técnica. Ao cair no precipício, experimentando o vazio 

deixado pelo esquecimento do ser, o homem caminha na desolação da terra. “O mundo deve 

conhecer a derrocada, a terra, a desolação e o homem deve ser forçado ao mero trabalho”, ao 

trabalho esvaziado de sentido mais próprio. Ao trabalho, porque, conforme Arendt 

(1958/2010), só restou a possibilidade de se habitar a terra por ele, uma vez que a ação perdeu 

o vigor que possibilita a inovação.  

Contudo, como já exposto, e remetendo novamente ao poema de Hölderlin, Heidegger 

(1954/2012, p. 31) entrevê no mistério da armação aquilo que salva, o que possibilita ao 

homem “chegar à essência, a fim de fazê-la aparecer em seu próprio brilho”. Assim, eis o 

mistério: tanto o perigo como a força que salva repousam na essência da técnica, na armação. 

Enquanto o perigo vigora, inicia-se o caminho rumo à essência. No entanto, ele se encontra 

fora de tudo àquilo que pertence ao âmbito da técnica. Por isso se mostra como árduo, pois 

requer um tempo demorado no silêncio, para que o pensamento possa deixar de lado o que 
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calcula e despertar o que medita. É no caminho silencioso que o pensamento que medita cria 

raízes e, ao despontar suas primeiras folhas há ainda a necessidade de cuidar do solo, para que 

elas possam medrar. Heidegger (1959) nos fala que o pensamento meditante é uma atividade 

que requer mestria. É o caminho no qual se anda sem garantias, pois se anda rumo ao 

desconhecido. Em qualquer curva pode surgir o inaudito. E como diz Critelli (2002, p.88), 

“por isso o gosto e o cheiro de aventura que ele exala”.  

Assim, Heidegger nos mostra a importância de cultivar o pensamento meditante e com 

ele transitar na essência da técnica e, a partir desse lugar, refletir sobre o apelo que arrebata o 

homem a ser no modo do desencobrimento e as possibilidades de respostas a esse apelo. Ao 

abrir-se para a essência da técnica, pelo encolhimento do silêncio, pode-se estabelecer uma 

relação de liberdade com ela. Pois o homem, como pastor do ser, nunca se reduz totalmente à 

disponibilidade ou a qualquer outra coisa. Ao contrário, ele só se reduz porque é abertura. 

Como pastor, e livre, o homem pode reclamar da técnica o encargo que lhe havia sido 

retirado, que é o encargo de cuidar de ser. E o cuidar implica em poder dizer “sim” e “não” à 

técnica, ou seja, utilizá-la, posto não ser possível desviar-se dela, porém, ao mesmo tempo, 

dizer “não” à sua imposição, impedindo de perder a si mesmo.  

A essa atitude, Heidegger (1959, p. 24) chama de serenidade: “Deixamos os objetos 

técnicos entrar no nosso mundo cotidiano e ao mesmo tempo deixamo-los fora, isto é, 

deixamo-los repousar em si mesmos como coisas que não são algo de absoluto, mas que 

dependem elas próprias de algo superior.” Desta forma, a essência da técnica como armação 

liberta o homem, possibilitando-o a habitar a técnica não como escravo, mas sim como 

ouvinte que responde ao destino. “Permite mantermo-nos no espaço livre do destino, sem que 

permaneçamos na crença de que uma fatalidade nos aprisiona inexoravelmente à técnica” (Sá, 

2006, p. 117). 
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Sob esse olhar podemos vislumbrar o mundo do trabalho igualmente como o palco 

onde a singularidade torna-se possível. O trabalhador pode ser tocado pelo apelo de ser, e ir 

atrás do sentido da sua existência tomando de volta a responsabilidade que lhe cabe de cuidar, 

de se empenhar na atividade prescrita e deixar ali as marcas da sua singularidade. Voltando à 

Critelli (2002, p. 89), “que a técnica nos auxilie, mas não nos retire de nós mesmos”.  
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2. METODOLOGIA 

“Todos nós temos uma história de vida, e a minha 

história de vida não é mais bonita do que a sua e 

nem melhor. Porque a sua também deve ser 

magnífica, de dificuldades, de coisas boas...” 

(Colaborador Alfeu) 

 

2.1. Em busca da experiência: Interrogar e interpretar o sentido 

 

A estratégia adotada neste estudo, inspirada no pensamento do filósofo Heidegger, 

caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter fenomenológico-

hermenêutico. Este método vai além do artifício técnico e traz à tona diversos 

questionamentos quanto ao acesso ao ser do homem, à questão da perspectiva no 

conhecimento e tudo o que isto implica, como provisoriedade, mutabilidade e relatividade da 

verdade e, igualmente, em relação à implicação do pesquisador no decorrer da investigação 

(Critelli, 2006, Heidegger, 2009).  

Heidegger (2009) ressalta que para ter uma aproximação do ser do homem, é preciso 

uma visada diferente daquela adotada pelo ocidente, no seu projeto científico natural, o qual, 

criado por Galileu e Newton, aborda os fenômenos da natureza, e é fundamentado na 

aceitação de tempo, espaço e causalidade. Além disso, como vimos antes, o homem, sob o 

paradigma das ciências naturais, é abordado como um ente natural, como os planetas, como 

um corpo material. E para o filósofo, é imprescindível diferenciar “ser” e ente, mesmo porque 

o acesso a eles se dá de forma distinta. “Ser” não é ente. “É o ser que determina o ente como 

ente... O ser dos entes não “é” em si mesmo um outro ente” (Heidegger, 1927/2006, p. 41). 

Critelli (2006, p. 32) nos relata que “ente, na terminologia filosófica, é tudo o que é. Ser é o 

que faz com que um ente seja ele mesmo e não um outro ente qualquer... O ser está no como 
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os entes aparecem”, na trama de significados atribuídos pelos homens, por meio da fala, para 

se dirigirem às coisas.  

É esta diferença que justifica a necessidade de se adotar outro modo de acesso ao 

homem, de abordá-lo por meio de outros parâmetros que não sejam os das ciências naturais.  

É preciso uma nova maneira de pensar sobre o Ser, empreendimento este entendido por 

Heidegger (2009) como muito difícil, pois a ciência que conhecemos, por abordar apenas o 

ente, faz parecer qualquer tentativa de abordar o ser em algo arbitrário ou místico. No entanto, 

“para vislumbrar o ser, só serve a própria disposição à percepção. Ocupar-se desta percepção 

é uma atividade distinta do homem. Significa uma mudança da existência” (Heidegger, 2009, 

p. 48).  Pensar sobre o ser torna-se difícil, pois nos remete aos questionamentos sobre a 

verdade única apresentada pela metafísica. Heidegger (2009, p. 57) argumenta que “a verdade 

de toda ciência natural está no feito. O que mais compreendemos por verdade?” Assim, 

pensar sobre o ser demanda uma postura diferente sobre o modo de se obter conhecimento. E 

é nessa questão que surge a fenomenologia hermenêutica, como via de conhecimento dos 

sentidos do humano. A fenomenologia hermenêutica busca o conhecimento levando em 

consideração que o ser das coisas encontra-se na própria lida que os homens têm com elas e 

nos sentidos que vão atribuindo na medida em que vão lidando com tudo o que há no mundo. 

É uma pesquisa que busca a descoberta de sentidos de uma experiência particular, num 

determinado momento, já que o ser do homem é sempre um outro, na sua condição de ser 

abertura e projeto, além de dispor de múltiplas possibilidades para atribuir sentido ao que lhe 

vem ao encontro  (Heidegger, 1927/2006, DeCastro & Gomes, 2011).  

Heidegger (1927/2006) ressalta a necessidade de uma “segurança metodológica” para 

descrever o fenômeno e os encobrimentos que ele mostra, o que pode ser conseguida por meio 

da hermenêutica, pois a interpretação é o sentido da própria investigação. Assim, a 

hermenêutica assume o aspecto metodológico, como condição para a investigação. Sob esse 
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olhar, a fenomenologia não se atém apenas na descrição do fenômeno. Ela interroga o ente e 

interpreta o sentido do seu ser. Investigar é interrogar, é perguntar ao real o que queremos 

saber. E faz isso a partir da elaboração da compreensão prévia (Vorgriff) que tem do ser das 

coisas e do fenômeno que busca interpretar, e aqui a hermenêutica aborda o aspecto 

ontológico do ser que interpreta. 

Como instrumento de pesquisa, utilizamos a narrativa, que é um recurso privilegiado 

para o acesso ao homem, na condição de se mostrar em seu ser cotidiano, pois torna o 

momento da pesquisa em escuta acolhedora (Dutra, 2002; Maux, 2009). A pesquisa 

fenomenológica busca, no relato, a experiência intencional, isto é, a experiência tornada 

presente, “vivida”, “não os fatos que possam ser inferidos, não a estrutura de pensamento 

subjacente revelada pelo uso de determinadas palavras, não o desejo oculto e camuflado pelo 

discurso” (Amatuzzi, 2001, p. 20). Busca a compreensão dos sentidos atribuídos pela pessoa à 

sua experiência. Assim, é no relato, na narrativa, no ato de contar sua história pessoal, que o 

ser se desvela, se mostra à compreensão. Ainda, ao narrar sua história, a pessoa envolve o 

pesquisador que, longe de uma atitude de neutralidade, “torna-se sujeito dessa experiência” 

(Dutra, 2002, p. 371).  

Essa também é a opinião de Amatuzzi (2001), que ressalta a importância do 

pesquisador atuar como facilitador para que a experiência surja como ela é. Além disso, ainda 

conforme esse autor, o “vivido” nem sempre foi acessado anteriormente. Ele é surpreendido 

na relação com o pesquisador, é dito pela primeira vez, e, por isso, é mobilizadora. Holanda 

(2006) afirma que a fenomenologia, na pesquisa, caracteriza-se por uma atitude de abertura 

para a imensidão do mundo e suas possibilidades, por uma postura compreensiva, atenta, 

participativa, de espera pelo momento em que o fenômeno se deixa descortinar, se mostrar no 

que lhe é mais próprio. Heidegger (1927/2006) argumenta que essa postura de espera é um 

demorar-se no desvelamento, para que o sentido de ser possa surgir. Voltando a Holanda 
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(2006), lembramos-nos de uma comparação que ele fez entre a atitude fenomenológica com a 

de um jardineiro, que proporciona condições para que a planta se revele em toda sua plenitude 

sem interferir, contudo, no que é próprio da planta. A atitude fenomenológica, como a do 

jardineiro, permite o desabrochar da riqueza humana. Cria condições para o desvelamento do 

poder-ser próprio da pessoa, no caso da pesquisa, do colaborador.  

Na postura de abertura o pesquisador “participa em todas as suas dimensões 

existenciais, como profissional e pessoa, ou seja, na sua totalidade, naquele momento ali 

presente da sua vivência” (Dutra, 2002, p. 377). Segundo a pensadora, a atitude do 

pesquisador, numa pesquisa hermenêutica heideggeriana consiste em:  

Arriscar-se na aventura de ser-no-mundo com todas as implicações da sua 

condição existencial. Uma delas é a disponibilidade de lançar-se no 

desconhecido, na experiência originária de ser-com-o-outro, ou seja, lançar-se ao 

nada, ao não-saber. (Dutra, 2013, p. 207) 

Assim, com essa postura fenomenológica e hermenêutica, pretendemos uma 

aproximação da experiência de sofrimento vivido em relação ao trabalho, narrada por nossos 

colaboradores. É uma aproximação, fundada na aceitação da fluidez do fenômeno, revelado 

no movimento entre aparecer e ocultar, bem como dos aspectos relacionados a ele, como a 

relatividade, provisoriedade e insegurança, entendidos como “modos constitutivos e 

originários do mostrar-se dos entes e do pensar” (Critelli, 2006, p 15). Por fim, esta pesquisa 

não tem a pretensão de buscar a verdade única, estável e absoluta, já mencionada 

anteriormente, e sim dirigir o olhar a um fenômeno específico, com sua maneira característica 

de se revelar. Seguindo Critelli (2006, p 17), esta pesquisa trata de “cuidar do talhamento de 

um olhar”. 

 

2.2. Procedimentos metodológicos e análise  
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Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a elaboração desta pesquisa foi 

amplamente discutida no órgão judiciário. A relevância de sua realização foi apresentada à 

área médica e igualmente à administração superior, incluindo o Diretor do Serviço ao qual a 

pesquisadora é diretamente subordinada, Diretor-Geral, Secretário da Presidência e dois 

desembargadores, que ocuparam a função de Presidente do referido órgão. Além do mais, 

como gestora da seção de recursos humanos, a pesquisadora, como foi exposto na introdução, 

já vinha atendendo a demanda de sofrimento chegada pelos servidores do âmbito daquela 

organização, por meio de escuta clínica, palestras ou grupos de desenvolvimento interpessoal. 

Assim, após o consentimento do órgão judiciário para a realização das entrevistas, 

realizado por meio de documento assinado pelo Desembargador Presidente, foi enviado aos 

servidores um convite para participar da pesquisa, como colaboradores. O convite conteve 

informações sobre o tema, o programa ao qual está vinculada e sobre a postura ética que lhe é 

inerente, como o sigilo e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Igualmente foi disponibilizado o número de um celular, com a intenção de evitar que outras 

pessoas tivessem contato com os possíveis colaboradores. Este convite foi vinculado no sítio 

eletrônico (intranet) da instituição, ficando disponível nesse sítio por um dia.  

No entanto, contávamos também com a possibilidade de não haver nenhum interesse 

dos servidores em colaborar com a pesquisa. Então, caso ocorresse essa possibilidade de não 

interesse, e considerando que o convite ficou vinculado no sítio eletrônico apenas por um dia, 

possibilitando o entendimento de que muitos servidores não tiveram acesso ao referido sítio, 

pensávamos em enviar o convite para o email institucional de cada servidor.  

Contudo, essa intenção não foi necessária, uma vez que sete servidores se 

prontificaram a colaborar. Assim, as entrevistas foram realizadas de acordo com a ordem em 

que os colaboradores se apresentaram. A cada entrevista, foi apresentado ao colaborador o 
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TCLE e a autorização para a gravação de voz, os quais foram lidos e assinados antes do início 

da entrevista. A temática foi abordada mediante entrevistas individuais semi-estruturadas, a 

partir de uma pergunta inicial: “O que você pode me dizer sobre sua experiência de 

sofrimento vivido em relação ao trabalho?” As entrevistas, realizadas em local e horário 

escolhidos pelos colaboradores, foram gravadas e posteriormente transcritas e literalizadas. 

Após essa etapa, as narrativas foram devolvidas aos entrevistados, os quais atestaram a 

fidedignidade do relato da experiência. Fizemos apenas uma entrevista com cada colaborador.  

No entanto, dois colaboradores, após ouvir o TCLE e saberem que as entrevistas 

seriam gravadas desistiram de participar da pesquisa. Após entrevistar o terceiro colaborador, 

entendemos que o fenômeno encontrava-se nas experiências narradas, e por isso, não 

entrevistamos os dois últimos servidores que haviam se pronunciados. Porém, a pesquisadora 

entrou em contato com eles, para se justificar e, com isso, se colocar à disposição para uma 

escuta psicológica, o que foi aceito de pronto. 

Além disso, a pesquisadora fez um registro das impressões que teve após cada 

entrevista, em relação àquilo em que foi afetada, como percebeu o colaborador, na medida em 

que narrava sua experiência, se alguma questão lhe pareceu nebulosa. Esses registros foram 

considerados nas etapas posteriores da pesquisa.  

Desse modo, contamos com o relato de três participantes. Informamos que, para 

manter a identidade e o sigilo dos colaboradores, assim como o do órgão judiciário, todos os 

nomes ou situações que poderiam escapar ao sigilo são fictícios. Aos nossos colaboradores 

foram atribuídos as graças de Alfeu, com 46 anos, João e Pedro, com 49 anos. 

A análise foi elaborada adotando a situação hermenêutica, momento em que cada 

experiência foi interpretada em particular, articulando o diálogo com o aporte teórico, 

inspirado na ontologia de Martin Heidegger, incluindo, igualmente, o seu pensamento 

posterior (Kehre), e também a partir das reflexões feitas pela pesquisadora “na sua trajetória 
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de vida pessoal e profissional, ancoradas numa ótica existencial da condição humana” (Dutra, 

2002, p. 377).   
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2. ANÁLISE: INTERPRETAÇÃO DE UM OLHAR 

 

3.1. Alfeu: Ser-como-bicho: a revelação do desamparo 

A narrativa de Alfeu nos mostra o sofrimento de estar longe da família, imposto pela 

condição de ter que trabalhar em outra cidade. O sofrimento foi se agravando na medida em 

que as tentativas para solucionar o problema da distância eram frustradas. As tentativas 

aumentavam o sofrimento não apenas no sentido de não se conseguir o intento, mas também, 

porque geraram conflitos nas relações de trabalho. Essas relações, por sua vez, enfraquecidas, 

influenciaram na atividade do trabalho, destituindo-a de motivação. O trabalho, na sua 

totalidade, passou a ser vivido como decepção. Todo esse conjunto, distância da família, 

conflito com os colegas de trabalho, desmotivação e decepção no trabalho, fizeram Alfeu 

sofrer.  

A sua narrativa possibilita trazer à tona algumas questões: Quando Alfeu fez o 

concurso público ele já sabia que poderia ser lotado em uma unidade do interior. Além do 

mais, essa situação é muito comum. Então, qual é o problema? Sua narrativa está permeada 

com essas questões. Observamos que, segundo a experiência narrada, os colegas de trabalho 

que compartilhavam do mesmo mundo em que ele havia ingressado também colocavam em 

dúvida esse sofrimento, como diz ele: 

“... eu recebi, de alguns colegas que trabalhavam comigo, críticas, dizendo que tudo 

(tentativa frustrada de levar a família para morar na cidade onde trabalhava) tinha sido 

armação minha, pra que isso estimulasse eu voltar logo pra Natal”. 

“... que a menina não tinha adoecido, que eu deveria permanecer lá...”. 

“Porque pra eles isso não é um fator, é só fantasia e você está lá e preocupado com 

sua família: ‘aah!... que bonitinho, preocupado com a família’ e tal... Tiravam sarro, não era 

brincadeira não”. 
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Então, partindo de outros questionamentos, passamos a buscar ‘o como’, o modo 

como se revela o sofrimento e qual o seu sentido para Alfeu.  

A essas perguntas, no início, sabemos apenas o que já foi analisado e que esse 

sofrimento foi tão intenso a ponto de Alfeu pensar em desistir, em pedir exoneração do cargo. 

Assim, no início da narrativa, pareceu-nos que Alfeu estava tentando buscar um motivo para 

seu sofrimento, no sentido de justificá-lo, como uma resposta às críticas recebidas. Ele falava 

devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Percebemos que ele mesmo não sabia mais 

como havia iniciado todo aquele sofrimento. O motivo repousava no esquecimento. Alfeu só 

recordava que havia sofrido muito, mas o sítio no qual deu esse sofrer estava nebuloso.  

Porém, demorando mais um tempo junto a essa fala, compreendemos que Alfeu estava 

retornando àquele sítio, evocando as palavras que habitam a lembrança, com zelo, mas 

também com cautela. Essa atitude reflexiva nos lembrou um texto de Sá (2006), no qual ele se 

refere à lembrança como o movimento de se trazer de volta ao coração aquilo que repousa no 

esquecimento. Assim, interpretamos o zelo no sentido de procurar as palavras que portam o 

real, plenas de sentido, e a cautela como um receio por aquilo que podia surgir, de repente, 

como o inesperado, ou que sua experiência fosse interpretada da mesma forma como foi por 

seus colegas de trabalho, ou seja, como sem motivo, ou armação
6
. 

Igualmente, pudemos vislumbrar, em toda a narrativa, a força da lembrança 

conduzindo as palavras que doavam vigor aos sentimentos, às passagens, aos episódios, 

pessoas e coisas, na medida em que eles iam surgindo, trazendo-os, assim, para perto do 

coração. Percebemos a força da lembrança que atualiza aquilo que foi trazido e ao mesmo 

tempo, projeta o que chegou, dando-lhe sentido.  

Segundo o relato de Alfeu, o ingresso na instituição pública significou a vitória, a 

superação de si mesmo e a confirmação de sua capacidade. Sua fala anuncia essa experiência:  

                                                           
6
 Utilizamos a palavra “armação”, da forma articulada por Alfeu, com a conotação de artimanha, proeza, cilada, 

embuste. 
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“E quando você passa num concurso a nível federal... até pra quem está entrando hoje 

é uma grande vitória porque a concorrência é desastrosa... eu estudava a madrugada toda e 

consegui passar, mesmo trabalhando e estudando, eu consegui”. 

Então, foi com esse sentimento que ele começou a habitar o novo mundo do trabalho. 

Como o estrangeiro que chega disposto ao devir, se colocando na posição de disponibilidade 

como modo de responder ao novo mundo que o acolhe, nos moldes já acordados com aqueles 

que ali já se encontravam habitando-o. 

“Então você vai motivado, como eu fazia, você vai para ajudar... o fulano de tal está 

precisando e você vai e ajuda... tem cota para fazer almoço, não sei o quê, você completa, 

você acompanha... fulano de tal faltou? Não, pode deixar que eu vou... eu cubro, eu aprendo, 

eu isso e aquilo. Então você vai completamente motivado, você vai com carga altamente 

positiva”.  

Observamos que no início de sua carreira, as expectativas de Alfeu em relação ao 

trabalho e ao órgão judiciário como um todo eram fundadas numa certa coerência, marcada 

pelo respeito, gentileza e formalidade. No entanto, no decorrer de sua narrativa sua posição 

em relação ao trabalho e ao respectivo órgão vai se modificando, na medida em que os 

sentidos vão sendo postos à prova. Deparamos, durante a narrativa, com a decepção e des-

ilusão em relação à instituição, principalmente no seu aspecto gerencial. Esses sentimentos 

começaram a se mostrar já no início de sua narrativa, como demonstra a seguinte fala: 

“Quando entrei aqui no trabalho, fui destinado para... (o nome da cidade do interior). 

Depois de passar um ano lá, alguns colegas que não eram casados, que não tinham filhos, 

que estavam numa situação muito mais tranquila do que a minha, eu via esses colegas 

saindo... e eu ficando. Depois de certo tempo, isso foi me gerando um desconforto...”. 



62 

Contudo, como já foi comentada anteriormente, a narrativa de Alfeu nos conduziu ao 

caminho de volta ao sítio do esquecimento, em busca da compreensão do sofrimento. Esse 

retorno com tal intento foi vislumbrado em vários momentos de sua fala: 

“Só que o ambiente no município não ajudava... Não era falta de eficiência de 

serviço. Era mal estar do local que eu estava e da distância em que eu estava”. 

Desse modo, neste sítio esquecido ele vai se encontrando com tudo aquilo que 

fundamenta sua experiência de sofrimento. Foi lá que ele se encontrou com a fragilidade de 

sua filha, que àquela época tinha três anos de idade. Relembra que a decisão de levar a família 

para morar junto com ele na cidade onde estava trabalhando, como meio de serenar o 

sentimento de “longo tempo de sofrimento”, vigente àquela época, mostrou-se não como 

solução, mas sim no aspecto de potencializar o desconforto, tendo em vista que a filha não se 

adaptou ao clima da cidade. Ainda, a lembrança de que a família morou com ele naquela 

cidade somente por 45 dias, e de que a filha, em um final de semana, ‘anoiteceu e amanheceu 

com febre’, fazendo com que ele trouxesse a família de volta a Natal, nos chega como o 

prenúncio do sentido do sofrimento. Enfim, as palavras estavam chegando e anunciando o 

sentido, como nos mostra a seguinte fala: 

“E nesse período, a gota d’água foi quando meu sogro e minha sogra foram passar o 

final de semana comigo, e por coincidência a gente ia visitar os municípios próximos... e ela 

(a filha) anoiteceu e amanheceu com febre, com febre muito alta. A gente buscava os médicos 

no ambiente, no município e não encontrava, urgência... não encontrava... ele (o médico) 

tinha ido para outro município”. 

Entendemos que as palavras contidas na fala de Alfeu, transcritas acima, no 

movimento do fenômeno em se mostrar nos modos de des-velamento e velamento, 

mencionados por Heidegger (1927/2006), re-velam a condição de vulnerabilidade na qual se 

encontrava Alfeu àquela época, perante seus sogros. As palavras apontam para o incômodo de 
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ter que confirmar a eles que havia perdido o controle da situação, ou seja, confirmar que não 

conseguia cuidar da família. Compreendemos que o desconforto foi tão intenso, chegando a se 

tornar a ‘gota d’água’. Desse modo, diante do inesperado, ao deparar-se com uma febre que 

não cede, Alfeu tomou uma atitude. A família voltou a morar em Natal e ele voltou a morar 

com seus colegas de trabalho. Este momento da narrativa possibilitou-nos vislumbrar que 

Alfeu procurou uma solução, fez um gesto em direção ao novo, porém, não o sustentou. 

Coube a ele retroceder, voltar. Contudo, esse processo foi angustiante, pois, diante da 

tentativa frustrada e como mostra a narrativa, coube a Alfeu conviver com o sofrimento. 

Apesar do sentido atribuído por ele em voltar a morar com os colegas de trabalho 

significar um morar no sem-sentido, nós vislumbramos, nessa volta, o início de um caminho. 

O caminho que se caminha só, no qual desponta a condição de desamparo de ser. Esse 

caminho, como andarilho solitário, nos remete a Heidegger (1981) e a Critelli (2006), que 

falam das condições para existir.  

Retomando os conceitos de Heidegger (1927/2006), as condições se fundamentam na 

constituição do ser do homem, Dasein, que desde sempre é abertura, é ser-aí com ser-com. O 

‘aí’ refere-se ao mundo, sítio onde se dá a existência. Ser-com implica que a existência, como 

exercício do Dasein no âmbito ôntico, sempre, só se dá junto com outro e junto com alguma 

coisa, pela linguagem. Além do mais, a abertura traz em si, ontologicamente, a compreensão e 

a disposição afetiva, os quais indicam que o acontecimento da existência se dá a partir delas, 

de uma afetação do humor e compreensão da conjuntura onde o ser se encontra naquele 

momento.  

Então, diante da condição de ser abertura, o homem tomou para si o encargo de ser. E 

é esse encargo que possibilita o dar-se conta da condição de ser andarilho. Ou seja, mesmo 

sendo junto a, cabe ao homem cuidar de ser si mesmo. É uma tarefa intransferível. O 

desamparo surge quando essa condição para existir surge diante de nossos olhos. É dessa 
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forma que encontramos com o andarilho que somos. Damos conta de que não pertencemos a 

nada, que os sentidos das coisas podem sumir, que as pessoas que amamos não nos 

pertencem, não temos segurança e nem certeza de nada. Aliás, a única certeza que temos é a 

finitude, que se dá com a morte. Ao depararmos com tudo isso, surge, límpida, diante de 

nossos olhos, a liberdade, o nada do qual pode surgir tudo. Sá (2006) nos lembra que essa 

percepção chega com a angústia. E é essa angústia que nos clama pelo ser, ‘empurra’ o 

homem para ser na existência, procurar o sentido. Como a música de Chico Buarque (2004), 

‘Cotidiano’, que fala: “Todo dia eu só penso em poder parar... Meio dia eu só penso em dizer 

não... Depois penso na vida pra levar... E me calo com a boca de feijão”. Diante da angústia, o 

sentido é reconstruído, e com ele, o outro é lembrado.  

Assim, a fala de Alfeu nos revelou a possibilidade de se iniciar o caminho do 

andarilho. No desamparo, ele perguntou pelo cuidado: 

 “Não tive apoio de ninguém lá, assim, nesse sentido, de seu filho estar doente... de 

cuidado... sei que... não. Com isso, tudo piorou. Porque eu ia insatisfeito”. 

Igualmente, questionou a falta de consideração que os colegas de trabalho 

demonstraram, naquele momento em que a consideração seria bem vinda. Essa fala nos 

remete a Heidegger (1981, p. 19) que compreende a consideração e a paciência como 

orientadores do Cuidado (Sorge), presentes na relação com o outro, “numa maneira 

envolvente e significante”. O filósofo se refere a Cuidado na sua dimensão ontológica. O 

Cuidado (Sorge) é o modo de ser do homem no mundo. É por ele que, no horizonte da sua 

existência, na cotidianidade, o homem tece redes de sentido e significâncias. Redes 

intrincadas entre os homens e também entre as coisas, que formam, arrumam, des-encobrem 

mundos particulares dentro da mundanidade do mundo em geral. A consideração e paciência 

indicam uma temporalidade presente nas relações com os outros. Assim, ter consideração para 

com o outro implica o ter sido. O outro é considerado quando se leva em conta todos seus 
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feitos e experiências. Por outro lado, a paciência aponta para um devir, para a espera de um 

acontecer de algo.  

A narrativa desvela que os gestos dos colegas de trabalho chegaram a Alfeu como 

desconsideração, no sentido de omissão e de críticas. E a resposta a esses gestos foi feita no 

modo do recolhimento do ser, permeado pela dúvida. Compreendemos que a rede de sentidos 

que Alfeu vinha trançando em seu mundo, entre o mundo do trabalho e o mundo familiar 

ficou com os punhos ruídos. Não era mais seguro. A rede passou a se mostrar como perigo, da 

mesma forma como a rede de pescar se mostra perigosa para os peixes. Alfeu nos relata que 

os colegas de trabalho se dirigiam a essa rede como “armação”, no sentido de trapaça, de 

Alfeu forçar a gerência do órgão em concretizar sua transferência.  

Assim percebendo o modo como seu gesto havia sido interpretado por seus colegas, e 

por outro lado, interpretando o gesto de seus colegas como desconsideração, Alfeu se isolou.  

Ele questionou sua coerência na relação com as pessoas com as quais compartilhava a 

habitação do mundo do trabalho. Perguntava “Por que... Por que...”. As relações já não 

faziam mais sentido. Não eram verdadeiras. Então ele se recolheu. Não havia mais diálogo. 

Ele fechou as possibilidades de diálogo: “inventava que ia dormir”. E ele lamentava que 

tivesse que ser assim, como mostra sua fala: 

“Eu não tinha diálogo com meus colegas no carro... eu ia e voltava... não por eu 

querer, porque eu não me sentia bem... não tinha... Eu inventava que ia dormir, que... mas 

não tinha diálogo. Porque, porque no momento crítico eu não tive apoio de nenhum deles. 

Como é que depois desse momento, quando tudo se harmonizou, quando ela chegou aqui, 

quando minha filha veio pra cá... Aí como é que depois eu vou me aproximar dessas pessoas 

que não me ajudaram no momento crítico? Não tinha como. Infelizmente eu não tive esse 

poder de reação”. 
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Assim, sem poder contar com as possibilidades para o diálogo, Alfeu passou a 

transitar pelo mundo do trabalho no modo da des-motivação. “Aí, comecei a trabalhar muito 

desmotivado”. A atividade de trabalho perdeu o vigor inicial, assim como também a 

paciência. Como foi comentado anteriormente, sobre o entendimento de cuidado na sua 

dimensão ontológica, e suas características ônticas de consideração e paciência, encontramos 

na fala de Alfeu a indicação de que ele respondeu à desconsideração de seus colegas em 

relação ao seu sofrimento com impaciência, como mostra sua fala: 

“Porque também tinha outros colegas que estavam lá há mais tempo que eu e que 

também estavam permanecendo e que esses também se achavam no direito, e eu não tiro o 

direito deles, de retornarem para Natal mais cedo que eu. E eu não estava com paciência de 

aguardar isso, porque eu já tinha visto dois ou três terem vindo embora e não terem 

problemas tão graves”. 

Considerando o que já foi exposto, paciência está relacionada ao vindouro. Podemos 

articulá-la com um demorar-se na situação para que surja algo desejado, esperado, acalentado. 

Paciência sugere o acalento de um sonho. E para Alfeu, o sonho, naquele momento, consistia 

em ser transferido para Natal, unir-se à família. O trabalho na instituição já era um sonho de 

melhorar a situação da família, de proporcionar conforto e segurança aos que estavam mais 

próximos. O sonho permaneceu o mesmo, mas foi se desmembrando em pequenos sonhos, e 

até esse momento, começou a ser deslumbrada a possibilidade desse sonho não se realizar.   

Em meio a tanta decepção, ele continuou tomando decisões, procurando saída, 

dirigindo-se à administração superior. E mais uma vez, e a cada vez, deparava-se com a 

desilusão e com a impotência. Percebeu que neste mundo do trabalho havia um jogo que ele 

denominou como “jogo de interesse”. O jogo era jogado nas relações políticas, conforme a 

política moderna, com as particularidades do horizonte histórico no qual Alfeu está inserido. 
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Uma política de favorecimento que implica, contudo, a exclusão. Neste jogo, Alfeu estava no 

campo da exclusão.  

Compreendemos que o jogo que se travava no campo gerencial do órgão judiciário, 

percebido por Alfeu, e sua posição como excluído, possibilitou a ele chegar mais próximo do 

“dar conta de”, já exposto anteriormente. Compreendemos que nosso colaborador começou a 

vislumbrar que sua existência estava em jogo. Mais ainda, que o próprio horizonte da sua 

existência, o sentido de ser corria perigo
7
.  

Referimo-nos aqui ao momento já descrito, em que o homem percebe sua condição de 

estrangeiro, que tudo estranha. Continuando com o que foi exposto, Heidegger (1954/2012) 

mostra que a percepção da falta do sentido de algo se dá num instante, como um raio que 

ilumina tudo o que vige. Assim, o sentido de ser do homem, ou a iminência de perdê-lo, e 

todas as condições para o existir da existência, já mencionadas, tudo isso mostra-se inteiro, 

como um canteiro de obra, à iluminação repentina de um raio. Heidegger (1954/2012 p. 202) 

também nos lembra de que “só vemos o relâmpago dentro da tempestade do ser”. Essa 

tempestade mostra-se como um apelo ao sentido, que nos chega pela fala. Não a fala como 

falatório ou como meio de expressão de algo. O filósofo compreende que o apelo que chega 

ao ser, durante a tempestade que se instala na falta do sentido, chega na fala da linguagem. É a 

fala que evoca e anuncia ao ser a partida do sentido. No entanto, a linguagem fala a uma 

escuta, a qual, por sua vez, possui o caráter do recolhimento. Heidegger (1954/2012, p. 190) 

refere-se à escuta como uma atitude que, como o agricultor, “colhe, escolhe e recolhe no 

recolhimento de uma concentração”. A escuta recolhe o apelo trazido pela fala. E por isso, ela 

precisa de uma atitude de recolhimento. 

Sobre esses aspectos, não podemos saber se Alfeu conseguiu recolher no recolhimento 

da escuta a totalidade do que lhe foi falado, quando o raio iluminou seu ser. No entanto, sua 

                                                           
7
 “correr perigo” foi utilizado no sentido do movimento próprio da (ek-sistere) do ser do homem, da existência 

como ser fora de si mesmo. Critelli (2006) ressalta para a inospitalidade do mundo, e da insegurança de se ser. 
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narrativa revela um “dar conta” de como estava, ao se referir ao sentimento de “um 

desconforto muito grande” e de “um sentimento de ser bicho”, conforme sua fala: 

“Isso era um desconforto muito grande, chegou a um ponto de eu ir trabalhar 

barbudo, de passar semanas e semanas barbudo, de cabelo grande, e as pessoas olhavam pra 

mim e falavam: ‘Menino, está parecendo um bicho!’E eu, ‘pois é, é assim que estou me 

sentindo’. Estava me sentindo um bicho... Era ... era assim... aquilo que eu queria passar pra 

eles, era o meu sentimento. Como eu não podia, não tinha proximidade com ninguém, então 

era o externo que eu podia passar. Então meu sentimento era ficar barbudo, ficar cabeludo, 

ficar sem fazer barba, ir um pouco relaxado realmente para o trabalho”.  

Reconhecemos, nessa fala, que Alfeu não encontrava as palavras que evocam e 

anunciam a essência do seu ser que estava sofrendo. As palavras com os colegas de trabalho 

se mostravam a ele como falatório, a fala que não diz nada, destituída de sentido. E como 

estava numa postura de recolhimento, escolheu se mostrar como bicho. Ele se sentia um bicho 

e era como bicho que queria que as pessoas o vissem.  

O modo de se mostrar como bicho pode nos conduzir a duas posições. A primeira, 

quando escutamos a resposta que Alfeu deu a um colega de trabalho: “pois é, é assim que 

estou me sentindo”, podemos associá-la a um processo de des-humanização. Conduzido por 

esse pensamento, o processo de des-humanização implica em des-mundanidade e 

afastamento. Esse pensamento nos conduz a Heidegger (1927/2006), o qual entende que só o 

ente que tem o modo-de-ser do homem tem mundo. O bicho é no mundo, mas é pobre de 

mundo. A pedra ou a árvore, por sua vez, não têm mundo. Assim se dá porque bicho, pedra ou 

árvore só podem ser o que são, e não de outra forma. Eles não conjugam o mundo, pois o 

único ente que responde pelo ser é o homem. E é o único que pastoreia, cuida de ser no 

mundo.  
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Contudo, encontramos na narrativa de Alfeu a escolha de ser-no-mundo-do-trabalho 

como bicho. Ele frisou esse mundo particular, “um pouco relaxado realmente para o 

trabalho”. Podemos sugerir que ser-no-mundo como bicho, Alfeu começa a perder o mundo 

do trabalho. Perder as possibilidades de construção que esse mundo particular proporciona, 

em conformidade com o que Heidegger (1981) traz, sobre o acontecimento do homem que se 

dá pelas relações entre os homens e as coisas do mundo, por meio do cuidado. Como foi 

mencionado anteriormente, o filósofo compreende os mundos particulares como aqueles onde 

se articulam todo conjunto instrumental ao qual se relacionam.  

Além do mais podemos perceber que Alfeu não vislumbrava mais nenhuma 

possibilidade de re-estabelecer uma relação de confiança com os colegas do trabalho, e assim 

re-construir-se nesse mundo-do-trabalho. Seguindo esse pensamento, entendemos que no 

mundo do trabalho, quando as relações enfraquecem, o mundo enfraquece. Se as relações 

partirem, o homem passa a habitar um mundo-sem-mundo. Como esse mundo começou a 

perder o caráter de ser mundo, Alfeu passou a viver no trabalho como bicho, pobre de mundo, 

restringindo as possibilidades de habitá-lo. O mundo do trabalho de Alfeu passou a ser um 

mundo-do-trabalho-pobre-de-mundo. 

Por outro lado, podemos vislumbrar que ao se mostrar ao mundo como bicho, Alfeu 

recusou a submissão de ser um animal rational definido por Decartes, que transforma o 

homem em dis-ponibilidade para a exploração e abuso, como se dá no mundo-do-trabalho da 

era da técnica. Mesmo compreendendo-se como animal, bicho, Alfeu, ao se mostrar como 

animal irational, renuncia à obrigação de apresentar o comportamento adequado e esperado 

por todos que habitam esse mundo particular. Aludindo-nos ao pensamento de Heidegger 

(1954/2012), entendemos que mostrar-se como bicho refere-se a um gesto de recusa à 

subjugação que o mundo-do-trabalho faz em relação ao homem, em nome da segurança e do 

controle. Além do mais, compreendemos que, ao ficar mais próximo do animal irracional, do 
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bicho, Alfeu, sendo projeto, experenciou outro modo-de-ser. Como bicho, ele recolheu seu 

ser, e nesse recolhimento, o sentido de ser foi vigorado, pois ao entrar em contato com o seu 

ser mais originário, possibilitou a aproximação do poder-ser próprio. É do campo do saber 

tácito que o bicho sabe o quê e como fazer para garantir a vida. O bicho sabe da mata. Ao 

caçar, a onça sabe da conjuntura, ou seja, do conjunto de coisas que necessita fazer para 

encurralar o rebanho que ela pretende caçar. Seguindo esse pensamento, ao entrar em contato 

com o bicho que ele é, abriu a Alfeu possibilidades de compreensão que até então vem se 

mostrando incontornáveis ao homem moderno, como por exemplo, saber o quê e quando 

comer, saber escolher, a hora de descansar, enfim, ser como bicho abriu o horizonte para 

outras referências que estavam impossibilitadas de serem experenciadas. 

Diante do que foi posto, compreendemos que é aí, nesse modo-de-ser-bicho onde 

repousa o sentido do seu sofrimento e também é aí que repousa o que o poeta Hölderlin 

(Heidegger, 1954/2012, p. 31) menciona como aquilo que pode salvar. Essa indicação nos foi 

revelada pela palavra “pouco”, utilizada por Alfeu em sua fala: “um pouco relaxado 

realmente para o trabalho”. Ir realmente relaxado para o trabalho indica um cuidado no modo 

de total abandono pelo trabalho. No entanto, ele utiliza a palavra “um pouco”, assinalando a 

possibilidade de um porvir. 

Além do mais, quando estava narrando sua experiência, já no final, Alfeu parou um 

instante, e compreendeu que o modo de mostrar-se como bicho consistia em um sentimento 

de sofrimento que era compartilhado com sua família, conforme nos diz a seguinte fala: 

“Então não era um corte de cabelo ou uma barba que ia me fazer melhor. Então... e 

eu acho que era aquele sentimento talvez até, não sei, de sofrimento assim, porque a minha 

família estava sofrendo aqui, longe de mim. Então, porque eu estaria tão bem lá? Então, eu 

acho que eu quis compartilhar. Talvez tenha sido isso. Você pensando assim, com calma... 
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coisa que eu não veja, mas talvez tenha sido isso. Compartilhar o sofrimento deles (família) 

aqui, comigo lá... o sentimento era esse de estar barbudo, feio. Eu acho que era isso”. 

Essa fala nos revela que o sofrimento no modo de ser bicho tornou-se a função de 

ligação com sua família. Sob esse ângulo, podemos vislumbrar que o mostrar-se como bicho, 

não indicava apenas habitar um mundo-do-trabalho-pobre-de-mundo. O sentido de ser bicho 

igualmente referia-se ao habitar um mundo-da-família-sem-mundo. Ser como bicho, assim, 

mostrava a sua condição de habitar o nada.  

Ainda, ao narrar a sua relação com o trabalho, Alfeu nos mostra como esse mundo é 

percebido por ele:  

“Quando você vê o eu, você se fecha muito na sua vida então... principalmente quem 

está no interior. Um colega sempre dizia que os diretores, eles administram o caos porque, 

além disso, que todo o servidor que está no interior quer vir pra capital, não tem recursos. Os 

problemas que surgem, como o local de trabalho é distante, é o último a ser atendido, e os 

problemas não são resolvidos. Então, tudo isso dificulta. Essa é administração do caos, o 

diretor tem que administrar isso”. 

Essa fala nos mostra algumas particularidades em relação ao modo de se trabalhar em 

determinadas unidades da instituição judiciária, instaladas em cidades do interior do estado. A 

palavra “caos” é o fio que nos conduz ao conhecimento das redes de relações de sentido 

constituídas nessas unidades de trabalho.  

Para um melhor entendimento do sentido dessa palavra, fazem-se necessários alguns 

esclarecimentos que, mesmo estando presentes na narrativa de Alfeu, escapam à visão do 

leitor. O que vai ser narrado a seguir, contudo, não se aplica a todas as unidades de trabalho 

que se localizam no interior do estado. No entanto, algumas apresentam particularidades, 

inclusive aquela a que é aludida nessa narrativa, tendo em vista que a maioria dos servidores 

reside em Natal. São unidades pequenas, compostas, em geral por oito ou dez servidores. No 
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entanto, esse número, à época em que se deu a experiência de sofrimento, narrada por Alfeu, 

não era preciso e constante. Podemos observar que sua narrativa faz menção a regulares 

transferências de servidores para Natal, transferências essas cujas vagas consequentes nem 

sempre eram ocupadas. Além do mais, à época dessa narrativa, a instituição judiciária, ao 

decidir sobre a lotação do servidor, não considerava as particularidades dos cargos funcionais 

ocupados. Foi assim que Alfeu, ocupando um cargo de nível médio, porém da área de 

segurança, foi lotado em uma unidade do interior.  

Somente depois é que foi iniciado um processo de estabelecimento de números exatos 

de servidores em cada unidade de lotação, considerando as particularidades de cada cargo 

funcional, assim como foi se construindo um procedimento de transferência, estabelecido 

atualmente como “concurso de remoção”. 

Entretanto, mesmo com várias mudanças promovidas pela instituição em benefício dos 

servidores, foram mantidas certas particularidades em algumas dessas unidades de trabalho. É 

sobre elas que vamos relatar agora, e que pertencem à conjuntura de mundo onde foi vivida a 

experiência de sofrimento de Alfeu. 

 Em primeiro lugar, os servidores costumam fazer rodízio de carros. Então, na 

segunda-feira pela manhã, bem cedo, já que o trabalho se inicia às 7h, eles costumam ir para a 

cidade do interior no mesmo carro. No trabalho, costumam fazer as refeições diárias, 

principalmente as duas primeiras, ali mesmo, quando estão em plena atividade de trabalho. O 

custo dessas refeições é dividido, e geralmente são feitas por uma pessoa que é contratada 

pelo órgão judiciário para ficar responsável pela limpeza do estabelecimento. Igualmente, 

após o expediente, esses servidores dividem a casa onde moram. Por fim, eles retornam a 

Natal no final das sextas-feiras, no mesmo carro. A fala de Alfeu retrata esse modo particular 

de trabalhar: 
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“Eu ia pra lá na segunda e voltava na sexta, ou quinta, às vezes a gente conseguia 

trabalhar até um pouco mais tarde... e os dias lá, assim, eram cruéis porque não era como 

aqui, a gente trabalhava os dois expedientes. Muitas vezes, eu chegava as sete e trinta e já 

teve dia de eu sair de lá às dez e trinta da noite. Passava o dia todo lá. A gente almoçava no 

trabalho. Muitas vezes você não tinha um descanso, um intervalo. Até hoje é assim, os dois 

expedientes. Como o número de servidores é pequeno, não dá para fazer um revezamento, 

então, o que você faz: tem que ir todo mundo pela manhã e pela tarde. E assim você fica 

também desmotivado, sofrendo com isso, porque você faz tudo”.  

A partir do esclarecimento dessas particularidades, e da narrativa transcrita, podemos 

compreender melhor como é a conjuntura do mundo do trabalho apresentada por Alfeu. A 

maior parte do tempo, eles estão juntos. No entanto, a experiência narrada nos fala em ilha, 

em solidão, em desconsideração.... 

“Então, assim, lá, o que me feria mais era o pensamento pequeno dos colegas, de 

achar que, por exemplo, parecia que cada um lá tinha sua ilha, e cada um tinha que 

administrar sua ilha particularmente, assim, a sua ilha que eu digo é a sua vida, sua vida 

profissional. Então, fulano mora sozinho, é econômico, então junta muito dinheiro, então 

mora naquela ilhazinha separada. Aí o outro estava prestes a casar, estava juntando dinheiro 

pra casar, é pão-duro e não sei o quê, e mora também na sua ilhazinha.... e parece que as 

pessoas não tentam socializar suas ilhas, sabe? Fazer uma pontezinha de uma ilha pra outra 

pra poder: ‘ah, será que o seu problema é o meu? Será que a gente não tem um problema em 

comum? Será que a solução do meu problema não pode ser a solução do seu, que é 

parecido?’. Parece que a gente... que tá faltando um pouco disso no ser humano”.  

Por outro lado, a casa alugada como residência, igualmente não tem o mesmo sentido 

de casa, de porto, no sentido mencionado por Critelli (2006), aquele lugar onde se possa 
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deixar o sossego ficar sossegado. Para Alfeu, esse lugar é o sítio onde habita sua família. 

Nessa cidade do interior, Alfeu morou e trabalhou em ilhas, ou seja, junto-com na solidão. 

Entretanto, apesar das relações conflituosas, Alfeu relata que a experiência do 

trabalho, pelas suas particularidades, as quais exigem um conhecimento de todas as atividades 

de trabalho existentes naquela unidade, possibilitou uma ampla aprendizagem. “É tanto que 

eu aprendi muita coisa”. Porém, relaciona a aprendizagem à sua disposição. Apesar do sítio 

do trabalho ser constituído por ilhas, conforme sua fala, e apesar de não existir ‘pontes de 

comunicação entre elas’, Alfeu menciona que de uma forma ou de outra ele atravessava 

‘pontes’, devido à sua postura de dis-ponibilidade, de se colocar sempre à disposição para 

uma demanda de ajuda. 

Observamos na sua narrativa a compreensão do ser como ente, como aquele que se 

usa, e que espera do outro ente a retribuição. Sá (2010) descreve muito claramente essa 

compreensão. A busca do outro como ente implica em uma expectativa que se forma em 

relação ao outro. Espera-se que ele preencha todos os quesitos na forma dos moldes já pré-

estabelecidos. A fala de Alfeu “quando você está disposto a algo, você também quer algo em 

troca”, revela essa expectativa. Em relação ao trabalho, ele espera “reconhecimento”. Porém, 

mais que isso, o reconhecimento não apenas em relação à atividade de trabalho efetivada, mas 

reconhecimento como consideração também no mundo na sua totalidade. Quando essa 

expectativa não se concretiza, abre-se espaço para a solidão e o sofrimento.  

Esse relato que fala do reconhecimento nos remete àquele primeiro momento em que 

Alfeu experenciou o desamparo. Compreendemos que novamente a condição de desamparo 

lhe foi revelada pela iluminação de outro relâmpago, pois a tempestade de seu ser estava 

demorando. Além do mais, Critelli (2006) alerta de que esse dar-se conta não provoca uma 

mudança instantânea. Ela vai se dando de relâmpagos a relâmpagos. Mesmo que o raio 

ilumine todo o canteiro de obra, seus detalhes são iluminados aos poucos, a cada relâmpago. 
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E Alfeu, a cada raio, vai identificando alguma coisa: a disposição, o excesso de trabalho, a 

convivência, o não reconhecimento. 

“Uma situação que você participou com todo mundo, e na hora em que você está 

sozinho ali, não tem ninguém pra te socorrer. É muito difícil. Foi muito difícil”.  

Essa fala nos possibilitou vislumbrar a mágoa. O não reconhecimento é o des-

reconhecimento. Ele mostra o processo de se conhecer alguém e, no caso do trabalho, de 

conhecer também a atividade de trabalho executada, seguida de uma concordância e 

acolhimento, de considerar que esse alguém e a atividade que ele executa encontram-se nos 

parâmetros esperados por todos que habitam aquele mundo do trabalho. Assim, o 

reconhecimento é compartilhado. Porém, não cabe nele o sofrimento. Aquele que o revela 

passa a ser des-reconhecido. Compreendemos que foi esse o entendimento de Alfeu, após cair 

mais um raio: “Aí eu disse: então estou numa ilha”. 

A narrativa que fala sobre a atitude da mulher de Alfeu em procurar a administração 

superior da instituição com a intenção de pleitear a transferência do marido para Natal, revela 

ao nosso olhar a dimensão que o sofrimento alcançou. “A gente se envolveu muito nesse 

período. A gente sofreu bastante. A gente, assim, digo como família”. O sofrimento não se 

restringia apenas ao mundo do trabalho. Não se referia apenas à desmotivação, à acomodação 

dos colegas em relação às atividades de trabalho, nem ao excesso da carga de trabalho ou ao 

fato de ter que compartilhar o trabalho, o almoço e a residência com colegas com os quais se 

relacionava no modo do isolamento. O sofrimento habitava seu porto seguro, sua família. Ele 

o privava de estabelecer relações de sentido com o mundo do trabalho, assim como com sua 

família. Limitava Alfeu de exercer sua função de “pai de família”. Função que revela 

segurança, amor, convivência. O sofrimento limitava Alfeu em ficar junto à família, em 

demorar junto, porque é somente na demora junto que se pode acompanhar o crescimento dos 

filhos, os sentimentos, medos, alegrias, sonhos da família. Essa visada do sofrimento que 
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limita o demorar junto a..., nos remete a Heidegger (1927/2006), segundo o qual, só se chega 

à essência do ser por meio de um demorar junto a... Mirando desse lugar, descortinou-se ante 

nossos olhos que o sofrimento de Alfeu lhe impossibilitava alcançar a essência da família. 

Estamos nos referindo aqui àqueles momentos em que o pai ou a mãe se antecipa às intenções 

dos filhos, mesmo que os gestos deles apontem para outro lado. Alfeu fala desse sofrimento 

como a vulnerabilidade da família, no abrir e fechar o portão, nas provas dos filhos, no levar e 

buscá-los na escola. 

Ainda, apesar da narrativa de Alfeu nos mostrar uma experiência de sofrimento em 

relação ao trabalho, vivida nos primeiros anos de seu ingresso na instituição, nos mostrou 

igualmente o experiência atual. E nesse momento, encontramos com Alfeu tecendo outras 

redes intrincadas de relações de sentidos e significações nos seus mundos cotidianos do 

trabalho e da família. A narrativa nos revela um processo de amadurecimento, de 

aprendizagem e de realização. Hoje, ele fala da possibilidade de se ser singular, oferecida pelo 

trabalho. A atividade, agora, encontra-se plena de sentido. Vislumbramos que a instituição o 

acolheu novamente, possibilitando-lhe o restabelecimento dos laços rompidos, assim como o 

compartilhamento com outros colegas, os quais, juntos, desenvolvem atividades no sentido de 

garantir uma habitação sossegada no mundo particular do trabalho.  

Assim, em relação à experiência de sofrimento narrada, sob a perspectiva atual, Alfeu 

fala:  

“Mas é bom ter passado porque faz parte da vida... a gente tem que ver que isso faz 

parte do amadurecimento de algumas ideias... A vida não vai ser só festas, só coisas boas. 

Também passam momentos mais difíceis para sempre superá-los, a gente passa por isso. Eu 

me sinto muito feliz hoje. Até por ter passado por isso. Foi até um fortalecimento da nossa 

família. A gente se uniu mais”. 
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3.2. João: O martírio de ir trabalhar 

No relato da experiência de João, encontramos com um servidor exemplar, dedicado 

ao trabalho, elogiado por todos, enfim, muito competente. Mas igualmente encontramos com 

um servidor que tem consciência de sua competência, e por isso, se coloca em lugar de 

destaque, tornando-se inacessível pelo outro, mantendo as relações pessoais nos modos da 

disposição e gentileza, porém na dimensão da superficialidade. E é nesta dimensão que o 

servidor se mostra aos outros no modo de sofrimento. Sofrimento relacionado a problemas de 

coluna e depois à cardiopatia, findando em uma aposentadoria precoce. 

E foi com essa compreensão que a pesquisadora iniciou a entrevista. Esperava-se que 

ele iria relatar sua experiência de sofrimento, proveniente da coluna vertebral, porque em 

várias situações a pesquisadora, no seu modo de ser servidora pública, se encontrava com o 

João cheio de dor, impossibilitado de andar, de sentar, de trabalhar. Entretanto, ao narrar sua 

experiência, João se mostrou no seu aspecto mais genuíno. Ele não se deteve à experiência de 

sofrimento físico. Foi além, falou aquilo que nunca havia sido dito, o qual, no entanto, não foi 

possível ser transcrito nesta pesquisa. Contudo, o que pode ficar registrado nos possibilitou 

alcançar João em alguns modos de ser que se encontravam encobertos. E o alcançamos após 

andarmos devagar, ficando um pouco nas muitas palavras evocadas ali, e, igualmente, 

refletindo sobre o modo como o relato foi construído. 

Além do mais, “...a experiência sempre nos remete àquilo que foi aprendido, 

experimentado, ou seja, aquilo que em algum momento, foi vivido pelo indivíduo” (Dutra, 

2002, p. 372). Recorremos a essa citação, tendo em vista a preocupação de João em nos 

informar que ele estava relatando uma experiência do passado e do jeito que ela era, porém, 

nos brindou ao informar que as coisas estavam mudando. A fala a seguir, mostra essa 

preocupação: 
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“... uma coisa que eu tenho plena consciência de que está errado... e que eu estou 

mudando. Mas estou lhe falando agora baseando no que vinha ocorrendo anteriormente”. 

Diante dessa preocupação, recorremos novamente a Dutra (2002), que nos mostra que 

os acontecimentos vividos e guardados no esquecimento, podem ser desvelados novamente, 

por meio da narrativa, momento em que se atualizam. Sob essa perspectiva, entendemos que 

João: 

... nos conta a sua história, narrando os fatos, acontecimentos e afetos que 

percorrem a sua trajetória vivencial. E, na medida em que o faz, desvela a sua 

experiência, ao mesmo tempo em que a constrói e reconstrói, através da 

linguagem. Dutra (2002, p. 372) 

Assim, a narrativa de João nos fala de um sofrimento silencioso, demorado, guardado 

no mistério do ser. Ele se mostra desse jeito, porque seu guardião não lhe prestava atenção. 

No entanto, o guardião fez assim, não por querer, mas porque se encontrava afogado nos 

afazeres do trabalho. A palavra “afogado” nos remete à imagem de alguém que está de tal 

modo absorvido nas atividades, que não lhe sobra tempo para mais nada, nem para escutar o 

apelo da dor.  

Essa compreensão nos conduz a Heidegger (1927/2006), quando ele discorre sobre o 

modo de ser do homem na cotidianidade, o qual se dá sempre pelo modo da ocupação. Isso 

significa que a lida diária implica em ocupar-se com os entes que estão mais próximos, em 

uma multiplicidade de modos. O filósofo refere-se ao homem que é-no-mundo fazendo, 

manuseando, utilizando, construindo coisas. E ser desse modo é tão fascinante, a ponto de o 

homem esquecer-se de seu ser, e ser absorvido pelo ente manuseado.  Ainda, o fascínio que 

esse modo-de-ser exerce sobre o homem repousa sob seus aspectos de familiaridade, 

habitualidade e impropriedade. Existir cotidianamente é familiar, pois conhecemos tudo o que 

nos cerca, tanto as coisas como o modo de lidar com elas. A familiaridade e habitualidade 
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igualmente nos proporcionam o sossego e a tranquilidade de ser, transitar, fazer, habitar... Por 

fim, a impropriedade nos permite misturar, diluir no âmbito do todos nós, esquecendo nosso 

ser mais próprio.  É o modo de ser de todo mundo.  

Além do mais, seguindo o pensamento de Heidegger (1954/2012), o modo-de-ser 

trabalhador na nossa historicidade, mostra seu sentido nas palavras como “trabalhar”, 

“abuso”, “uniforme”, “ordem”. E foram essas palavras que encontramos na narrativa de João, 

as quais serão desveladas no decorrer da interpretação. 

Assim, compreendemos que João não estava escutando o apelo da dor, ou não estava 

dando a ela a devida atenção, pois estava por demais ocupado. Vislumbramos aqui uma 

relação de copertinência entre João e trabalho. Se por um lado o trabalho o requisitava 

incessantemente, por outro, João queria ser requisitado. Ele se colocou à dis-posição do 

trabalho, no sentido mencionado por Heidegger (1954/2012), de se ser dis-ponível, estar 

pronto para ser usado, utilizado, manuseado, como se fosse um ente, um ser que está à mão no 

mundo do trabalho. Entendemos que João se colocou assim, no modo da dis-ponibilidade, 

respondendo a todo apelo de demanda de trabalho, por meio de várias falas, como: 

“No período em que passei trabalhando no... (nome do setor), a diversão da gente, 

pra tentar fugir um pouco da responsabilidade do trabalho, era competir, pra ver quem 

despachava mais processos num determinado tempo... Veja o que a gente fazia. 

Trabalhávamos feito loucos, o tempo todo!”. 

Em relação ao trabalho em outro setor: 

“... Eu nunca esqueço isso. Um determinado juiz chegou pra mim e disse: ‘eu tenho 

uma missão quase impossível pra você, se você aceitar... Eu quero que você cuide do (citou o 

nome do setor) e aviso que esse setor, até hoje, desde seu início, ninguém deu conta e eu 

queria que você tentasse, pra dar uma melhorada, pois eu conheço o seu trabalho. São 

novecentos processos, e você vai trabalhar sozinho. Agora, lembre-se (dirigindo-se à 



80 

pesquisadora) que o movimento dentro desse setor não se interrompe, pois entra processo e 

sai processo todo dia do lugar. Eu aceitei a missão, trabalhei lá por dois anos, inclusive 

assumindo, também, outras atividades, tanto da secretaria quanto do gabinete, e quando eu 

saí de lá... já passando mal... já dizendo que não estava me sentindo bem, que ia me afastar... 

Nesse período, eu vivia em um nível de estresse absurdo. Trabalhava muito... Muitas foram 

às vezes que isso ocorreu, começando a trabalhar as 7h da manhã, saindo para almoçar as 

17h30min, sem intervalo comercial. Fiz isso muito. Porque acumula tudo (o trabalho), junta 

tudo, você cria uma bomba relógio, ou não é verdade?”. 

Mais uma vez, em relação ao trabalho em um terceiro setor: 

“Então eu trabalhava alucinadamente, eu não parava um minuto. Naquela época não 

tinha computador, nem tinha máquina elétrica. Trabalhava feito doido, sempre foi assim 

comigo, aqui no trabalho”. 

Assim, essas falas nos revelam que João passou toda a sua existência neste mundo-do-

trabalho respondendo pelo modo da dis-ponibilidade, modo de ser esperado pela instituição 

que o acolheu, inclusive, adotado pelos servidores que compartilham a habitação nesse 

trabalho. Dessa forma, sendo como todos são, no aspecto da manualidade específica desse 

mundo particular do trabalho, que consiste em manusear processos, em interpretar, calcular, 

fazer sentenças, ofícios, memorando, despachos, notificações, João contribuiu com a 

construção da instituição, moldando-a do jeito como ela é hoje. Quando essa instituição 

judiciária foi implantada, abrigou todos os servidores que trabalhavam nesta cidade, porém, 

pertencentes ao quadro funcional de uma instituição judiciária de outro estado. Sendo assim, 

foram esses servidores que concretizaram a realidade da instituição, garantindo sua 

permanência e seu sentido. João fez parte desse grupo, cuja participação se mostrava, a nosso 

olhar, investida de significações e sentidos. Olhamos as falas a seguir: 
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“Quando eu tomei posse aqui, eu vinha com aquela ideia utópica do órgão perfeito, 

porque lidava diretamente com a lei, com as coisas corretas, entende? Com a probidade...”. 

“... E não estou me referindo especificamente a mim... a mim também, porque com 

todas as pessoas com quem eu trabalhei e todos os momentos que eu trabalhei, a única coisa 

que eu ouvia era: que eu era um ótimo funcionário, muito competente. Eu sempre fiz questão 

disso, de ser muito competente. Eu sempre quis fazer as minhas coisas da forma correta, acho 

até que é um tipo de obsessão.”. 

“... aí a gente começa a ver também que os vínculos havidos entre os poderes, e aí 

estou incluindo o Judiciário, no qual faço ou fazia parte, não sei... acho que faço parte, 

apesar de aposentado...”. 

Além do mais, as falas anteriores nos revelam o sentido da palavra ‘abuso’ ditada pela 

era da técnica moderna. O sentido dessa palavra aponta para a própria forma predominante de 

trabalhar. Como já foi exposto anteriormente, no tópico referente à técnica, por Heidegger 

(1954/2012), o trabalhador se deixa ser abusado, explorado, passar da conta, tendo em vista 

que ele perdeu o contato com o seu ser mais originário.  O ser do homem, nessa época na qual 

estamos inseridos, passa a ser compreendido como o ser que pertence à técnica moderna.  

No entanto, o ser da técnica é constituído por tudo aquilo que pertence ao âmbito da 

técnica, desde seu modo de buscar o conhecimento, fundamentado na exploração, controle e 

segurança, processo que resulta no entendimento de ente que, antes compreendido como 

objeto, passou a ser algo sempre disposto à dis-ponibilidade. Compreendendo a si mesmo 

como o ser da técnica, o homem se coloca como dis-ponível, no sentido de se por, de se por 

disponível. 

Com a compreensão desse modo habitual de ser no mundo do trabalho, apresentado 

acima, sob o respaldo dos conceitos de Heidegger (1954/2012), entramos na narrativa de João 

e lá, de pronto, deparamos com as palavras escolhidas por nosso colaborador, as quais 
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revelam o modo habitual mencionado: “feito loucos”, “missão quase impossível”, 

“movimento que nunca termina”, “acumula tudo (o trabalho), junta tudo”, 

“alucinadamente”.  

A confirmação que acabamos de fazer, de buscar na narrativa as palavras que 

desvelam o modo-de-ser cotidiano na modernidade, teve a função de apontar para o sentido da 

experiência de sofrimento relatada por João. No início dessa interpretação, assinalamos a 

presença de um sofrimento silencioso, demorado, guardado no mistério do ser. Igualmente 

referimos ao pastor João que não escutava, ou não se preocupava com o apelo da dor, por 

estar envolvido nas ocupações diárias. Além disso, enraizadas em nossos constructos teóricos, 

temos a compreensão de que o homem nunca é totalmente surdo.  Ele só pode ser considerado 

assim quando morre. Dessa forma, enquanto existir, mesmo se confundindo com o modo de 

ser que pertence à essência da técnica moderna, o homem nunca abandona seu ser, uma vez 

que a existência só se dá sendo. Essa compreensão nos remete a Sá (2006), que ressalta a 

impossibilidade do homem reduzir-se à mera disponibilidade, ou a um mero objeto à mão, 

para ser manuseado, utilizado, ou explorado.  Ele só pode reduzir-se a alguma coisa porque já 

é sempre abertura. Assim, ocupar-se demais, “trabalhar feito louco” só é possível no 

movimento de existir. 

Seguindo esse pensamento para chegarmos à essência do sofrimento relatado por João, 

deparamos com o que, no pensamento usual, parece ser contraditório. Contudo, é constituinte 

do aparecer do fenômeno, no movimento de velamento e desvelamento.    

Assim, transitando pela narrativa de João, guiado por esse pensamento, encontramos 

com um ser ao qual já havia sido anunciado sobre a chegada do sofrimento, e também que 

esse ser já havia vislumbrado um caminho em busca do sentido de ser si-mesmo. A narrativa 

igualmente nos mostrou que tanto o sofrimento como o caminho era espinhoso, de difícil 

acesso. A princípio, o sofrimento se mostrava no modo de dor, inclusive, permitindo o 
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diagnóstico: “espondiloartrose”, que se tornou em “arritmia cardíaca” e depois em 

“cardiopatia grave”.  

Portanto, por um lado, transitar pela narrativa olhando João como guardião do sentido 

de ser, compreendemos que ele ouvia o anúncio da chegada do sofrimento, pois sentia dor, 

incômodo. No entanto, por outro lado, seu modo de ser no mundo limitava suas possibilidades 

de compreensão do sentido da dor. A fala transcrita, a seguir, nos revela um modo de ser 

desconectado de si próprio:  

“Eu sempre abri mão das minhas coisas, mas em favor de outras pessoas. Sempre foi 

assim, e obviamente traz sequelas. Natural isso... Eu abri mão de absolutamente... das 

minhas vontades pessoais, em favor de terceiros, isso é a história da minha vida. Eu fiz 

Administração de Empresas... por causa do meu pai... Direito por conta do juiz... E aí vai, a 

família... entendeu? Buscando ser uma pessoa boa, agradar aos outros e tudo. Mas quando 

eu fiz isso, eu abri mão da minha individualidade, eu tenho consciência disso tudo, viu? E 

isso me gera... me gerou sofrimento interno razoável”. 

Essa fala mostra que as escolhas de João, na sua existência, na maioria das vezes, eram 

tomadas em função da vontade de outras pessoas. O sentido de sua vida era apontado pelos 

outros. A vida fáctica, no mundo do trabalho, igualmente era norteada pelo outro. E como ele 

estava afastado do seu ser, o cuidado se dava no modo do esquecimento. Ele não percebia o 

momento do limite, de falar ‘não’ ao abuso existente no trabalho. 

No entanto, vislumbramos em João a vontade de ser como ele é. A seguinte fala nos 

mostra como ela é:  

“Eu saí injuriado, inclusive passando mal. Injuriado, igual a um sentimento de 

revolta. Eu sempre fui muito explosivo... eu tenho dois momentos na minha personalidade, 

certo? Eu engulo muito, mas é como se chegasse uma hora que a coisa está no limite... 

então... se eu explodir é um problema sério, muito sério. Porque eu desconsidero limites. Eu 
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perco... é como se eu perdesse pela metade a minha racionalidade. Não sei se é porque eu 

tenho muito disso controlado, então... eu acho que tem o oposto. Eu tenho a impressão que 

tem os dois lados da moeda: ou é muito são, ou pira de vez, sabe? Quando você tenta ser 

muito coerente, muito equilibrado, muito racional... Quando você pira, pira mesmo né? 

Quando você perde o controle, você perde completamente”. 

Compreendemos essa fala como o movimento de velar e des-velar a vontade de ser o 

que é. O fenômeno ‘vontade de ser si próprio’ se mostra nesse movimento, nas palavras “são” 

e “pira”. No entanto, de acordo com nosso olhar, João não percebe o movimento. Ele percebe 

a si nesses extremos: modo de ser racional ou modo de ser pirado. Esse último, contudo, é 

visto por João como algo muito perigoso, como “explosão” e “desconhecimento de limites”. 

Nas palavras de João: 

“Então eu sou... quando ocorre... e é raríssimas as vezes que esses momentos de 

explosão ocorrem... mas quando ocorreram... eu saio com a vontade que eu tenho na hora, é 

de pegar o cabra e quebrar no meio... então... em síntese, a vontade que eu tive de fazer com 

esse rapaz, naquele momento, foi isso... tanto é que eu levantei da cadeira...”.  

  Entendemos que experimentar ser si próprio, para João, é perder-se de si, de como vê 

a si mesmo. É perder o modo de ser habitual, isto é, o ser para o outro se esquecendo de si. 

Quando João se mostra do outro lado, ele “desconhece os limites”. No entanto, seu relato 

mostra que os limites já estão desconhecidos também no mundo das ocupações. Contudo, 

entendemos que João associa a perda de limites apenas quando “pira”. Por isso, esse lado 

precisa ser controlado. A vontade de ser si próprio precisava continuar sendo velada.  

Além do mais, partindo da perspectiva daquilo que a palavra conduz, podemos olhar 

para a palavra “velar” como a evocação do divino, da vela que ilumina o caminho onde 

nossos olhos não alcançam. Velar se mostra como des-velamento sublime, que se dá pela luz 
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da vela. Desse modo, referimos à palavra ‘velar’ tanto o velamento e cobrimento como o ficar 

junto, cuidar, mostrar-se sob a luminosidade da vela. 

A narrativa nos mostra os dois modos de ser de João, para velar a vontade de ser si 

próprio. O primeiro fala em gastar as energias nas lutas marciais.  

“E por isso também eu comecei a lutar muito cedo, como forma de gastar essa 

energia. Eu sempre lutei artes marciais. Tudo o que você imaginar, eu já lutei. Comecei com 

oito anos. Comecei com Judô... lutei Taekwondo, Karatê, Box Tailandês... o tradicional 

mesmo, não os que ensinam por aí. Eu lutei o tradicional, o que era ensinado aos guerreiros 

da Tailândia, no período em que eles eram a elite... Mas eu nunca comento isso. Inclusive, 

enfartei dentro de uma academia de Kung Fu, lutando”.  

Compreendemos que, apesar de João buscar nas artes marciais o canal para manter-se 

no modo de ser racional e deter o irracional, aquele que explode, essa atividade possibilitava o 

encontro com o modo de ser mais próprio. Quando ele ‘gasta as energias’, permite que o 

modo de ser pirado se mostre, mesmo que essa permissão seja com a intenção de educar esse 

modo de ser, tornando-o racional.  

O segundo modo de velar sua vontade de ser si mesmo, mostra-se na busca do 

conhecimento: 

“Então assim, eu vim para o trabalho, e quando eu tomei a consciência de que... Eu 

sempre li muito...”.  

 Entendemos que ele se empreendeu no caminho do conhecimento ao ser provocado 

pelo anúncio do sofrimento. O caminho da leitura, igualmente com as artes marciais, nos 

chega como o velar do ser, aproximar do ser mais próprio, na esfera da intimidade e silêncio. 

Esse outro olhar para a palavra ‘velar’, nos remete, igualmente, àquele que guarda a 

paciência, que espera pelo sentido. Uma fala do nosso colaborador nos mostra o sentido: 
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“Para os místicos, tem uma carta que é a nove... que eu acho que é perfeita em 

relação ao que eu sinto... o Eremita. Se você for analisar o Eremita, você vai ver um senhor, 

um velhinho na realidade, com uma lâmpada na mão, à noite, caminhando por uma estrada, 

só. Sozinho. A lâmpada significa a luz que busca, e ele esta só na estrada, entendeu?”. 

Sentir-se como Eremita nos chega como aquele que compreendeu o sentido da 

existência, a condição de finitude. Aquele que aceita as possibilidades possíveis. No entanto, 

indica também que a compreensão pode ter chegado depois de muita dor e de rebelião. A 

carta do tarô ‘O Eremita’ nos remete à mitologia grega, ao deus Kronos, o tempo. Conforme 

Stein (1991), Kronos é filho de um pai devorador, Urano. Ao lutar contra o pai, que deixava 

seus filhos aprisionados no seio da mãe terra (Gaia), castra-o e toma-lhe o poder. Porém, 

seguindo os passos de seu pai, e sendo alertado que um de seus filhos irá tomar-lhe o poder, 

Kronos tenta evitar que essa previsão aconteça, comendo seus filhos. “O mitologema do pai 

devorador repousa num princípio de revolução eterna, em que o filho substitui o pai, em que o 

puer destrona o senex, em que o novo destrói o velho. É um mito de mudança” Stein (1991, p. 

86). Assim, como o velho sempre é substituído por um novo, Kronos é destronado e então, 

passa a vagar como errante pela existência. A rebelião mencionada anteriormente nos indica o 

sentido do sofrimento de João, e as suas escolhas perante a escuta do apelo para o sentido de 

ser. 

No entanto, as suas escolhas, como as lutas marciais e o conhecimento adquirido, 

longamente e com entusiasmo narrado por João, mostram-se velados no mundo do trabalho. 

A vida cotidiana de João continuava no modo da dis-ponibilidade, do abuso, do excesso de 

trabalho e norteada segundo a vontade das outras pessoas. A fala de João nos mostra isso: 

“Eu me considero uma pessoa intelectualmente mais preparada do que a maioria, 

apesar de que, para conviver nessa Egrégia Corte por mais de 20 anos, nunca me expus. Eu 
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sempre me escondi. Sempre. Infelizmente. Você já pensou se eu abrisse a boca e saísse 

dizendo tudo que eu sei?”. 

Essa fala nos revela o modo como João habitava o mundo do trabalho. O apelo ao 

sentido do ser não se concretizava no real, pois não era compartilhado. Era um saber solitário, 

que habitava as ideias de João. Remetendo-nos a Arendt (2006), compreendemos que é a 

pluralidade que mantém as coisas no real, e que lhe atribui sentidos. Tudo o que existe, se 

mantém por meio das relações, momento em que as pessoas falam sobre o que faz ou vai 

fazer, sobre o que sentem, sobre como compreendem as coisas. São essas relações que 

permitem a habitação do mundo, possibilitam o acontecimento do humano.  

O relato de João nos mostra que o conhecimento que estava construindo não foi 

liberado para a edificação do mundo do trabalho, da instituição. Igualmente, mostra ser um 

conhecimento solitário, não apenas no mundo do trabalho, mas na mundanidade, ou seja, ser-

no-mundo no modo do isolamento foi a escolha de João, foi seu possível. Sua narrativa 

aponta essa escolha em vários momentos: 

“Isso aí... convenhamos... (o conhecimento) lhe dar a possibilidade de analisar até 

mesmo o ser humano... Isso é motivo de sofrimento, também. Quando você começa a ver que 

a sociedade em que se vive, ou grupo social em que se está inserido, é de um processo 

decadente, promíscuo e você vê pessoas já maduras, em termos cronológicos, que continuam 

dessa forma, se você tem o mínimo de sensibilidade, você se decepciona profundamente com 

esse grupo social... E aqui, no trabalho, eu me decepcionei profundamente. Pouquíssimas 

pessoas aqui me agradam... pouquíssimas... são raras, você é um dos casos que me agrada, e 

eu estou dizendo isso e você sabe disso porque é de muitos anos... Em casa, também não é 

fácil. Eu tenho pouquíssimos amigos. E não faço muita questão de tê-los, pelos mesmos 

motivos.”. 
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“Quando você para pra analisar, a gente sabe que a gente nasce só, morre só... essas 

coisas que a gente ouve, que sabe que são verdadeiras... mas a busca por conhecimento, por 

mais que você tenha pessoas ao seu redor, é uma busca solitária, por quê? Porque a sua 

experiência, é sua. Eu não tenho como transferir a minha pra você. Você não tem como 

seguir a mesma estrada que eu sigo, porque a gente pode vivenciar a mesma coisa, mas a 

minha interpretação certamente será diferente da sua. Entende? Então a caminhada é 

solitária.” 

Essas falas revelam a compreensão que João tem sobre a vida, as pessoas e o trabalho. 

Entendemos que a última fala está correta, no sentido de que o homem é responsável pelo ser. 

Ele fala que ‘a gente sabe que nasce só’. No entanto, João não percebeu que a gente nasce no 

acolhimento de um abraço. Safra (2004) nos lembra que sem esse acolhimento, o 

acontecimento humano não seria possível. Pois chegamos ao mundo na condição de 

estrangeiro, e é o abraço que acolhe quem nos permite habitá-lo com familiaridade, possibilita 

o dar-se da existência. “Partindo da solidão essencial, o ser humano entra no mundo na 

condição de exilado surpreendido, acolhido no abraço e no olhar de alguém para que um lugar 

se estabeleça e um iniciar-se possa acontecer” (Safra, 2004, p. 24). 

O acolhimento igualmente é imprescindível no mundo do trabalho. Habitar esse 

mundo implica a familiaridade, a relação entre os colegas de trabalho e entre aqueles a quem 

somos subordinados, a manualidade, como o manuseio dos processos, dos utensílios, dos 

equipamentos, o conhecimento sobre aquilo que estamos fazendo, a finalidade, o para quem 

se destina o trabalho. Enfim, habitar o mundo do trabalho é habitar com o outro.  

Compreendemos que João habitou o mundo do trabalho por 20 anos, tentando, no 

entanto, habitá-lo no modo do afastamento do outro, no modo solitário. Na instituição 

judiciária, onde João trabalhou, as pessoas trabalham juntas, na mesma sala. O trabalho 

solitário só se torna possível quando se tem duas pilhas enormes de processos em cima de sua 
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mesa, impedindo-o de ver as pessoas à sua frente, de tomar café, conversar. Sob essa 

perspectiva, compreendemos que João trabalhava ‘loucamente’, ‘alucinadamente’, ‘sem 

parar’, como modo de justificar o afastamento das pessoas.  

Igualmente, ser no modo do isolamento, implica limitar as possibilidades de 

compartilhamento, e assim, limitar o aprofundamento nas relações com o outro. João relata 

que a convivência com o outro se dava na superficialidade: 

 “Então os assuntos sempre foram folgais, sem sentido, entende?” 

Assim, as relações folgais impossibilitam o compartilhamento do conhecimento. Por 

outro lado, o não compartilhamento reforça o afastamento. Estabelece-se, então, um círculo, o 

qual afasta João cada vez mais das coisas do mundo e abre a possibilidade para o sofrimento. 

E olhando o sofrimento como privação da saúde, como limitação de realização da existência, 

nós compreendemos que o sofrimento também constitui o próprio círculo. Por fim, 

entendemos que o sofrimento tornava João cada vez menos humano, e cada vez mais como 

fundo de reserva, no mundo do trabalho.  

Esse entendimento nos remete à Sá (2006), que fala do homem que fecha em si mesmo 

e se aparta do mundo e do outro como aquele que vive em conformidade com a imposição da 

era da técnica. Compreendemos que esse é o modo de ser de João, no trabalho, como 

estrangeiro, estranho. Ele não permite a familiaridade. 

Entretanto, a circularidade de velar e desvelar do fenômeno, nos mostra outro lado do 

sofrimento. Por este lado, compreendemos que João fez a escolha de ser-no-mundo pelo 

afastamento justamente para continuar sendo humano. Ele via o ambiente do trabalho como 

um jogo de interesse, cujas regras beiravam a indigência.  No jogo, ele via as pessoas se 

submetendo aos outros, abrindo mão da própria dignidade, e do caráter. 

“Entendeu? Então o que é que eu vejo, eu vejo um bando de robozinho aqui dentro. 

Fora aqueles outros critérios que eu já disse, o cara abre mão do seu caráter, da sua 
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dignidade, da ética, da honra. Por causa do dinheiro, efetivamente por causa de dinheiro... 

Eu não sou assim, não sei ser assim”. 

Desse modo, não concordando com o que ele via, com os critérios do jogo de 

interesse, ele se isolou, se ‘afogou’ no trabalho para proteger aquilo que é digno, o seu ser. Ele 

se recusou a participar do jogo. Além disso, a compreensão do modo de ser na instituição 

como jogo de interesse, lhe chegou como decepção. Ele tinha uma expectativa em relação ao 

trabalho, que não foi correspondida. Sua fala nos mostra essa decepção: 

“Mas o tempo vai passando e você vai vendo que é o oposto. Então você vê que os 

critérios utilizados aqui, não são meritocracia. Não é mérito que lhe faz ascender... Desde o 

início do meu trabalho, eu comecei a ver muita coisa que, em minha opinião, estava errada. 

E a cada dia me enojava mais, de ver que tudo aquilo que eu imaginava, era falso. A 

decepção começou aí. Porque você tinha uma ideia da gente aqui e aí não foi nada do que 

você viu”. 

Essa fala nos mostra a decepção com as pessoas, mais do que com a atividade de 

trabalho. Mesmo que tenha trabalhado ao nível do extremo estresse, o qual lhe causou dor, 

João ressente do cuidado que, aos seus olhos, se mostrava no modo da hipocrisia, lhe 

causando ‘horror’ e ‘nojo’. 

“Eu tive muitas dores na minha vida. Aqui no trabalho, o que mais me decepcionou, 

me magoou... e eu notava assim... como a convivência aqui é uma coisa diária... O que eu 

vejo esmagadoramente aqui é a hipocrisia. E eu não gosto de hipocrisia. Então foi difícil 

passar esses anos todos aqui. Foi um martírio, eu levantava pela manhã... levantar pela 

manhã e vir para o trabalho, pra mim, é um martírio, é um sofrimento, todo dia, porque eu 

sei que vou ser obrigado a conviver com determinadas pessoas que eu tenho horror.”. 

Ele compreende o seu sofrimento como incompatibilização com as pessoas e decepção 

com o trabalho, em relação aos critérios utilizados.  



91 

“Assim, eu entendo que a dor do homem, é minha concepção, a dor do homem tem 

relação direta com a incompatibilidade dos critérios utilizados na nossa sociedade, em 

relação até mesmo com as questões biológicas... O estilo de vida tido hoje é completamente 

incompatível biologicamente com o homem, então você se desgasta de forma muito rápida... 

Tanto psicologicamente, por causa do bendito estresse, dos volumes exigidos de trabalho...”. 

Reatando o que tínhamos mencionado anteriormente, entendemos que nosso 

colaborador empreendeu pelo caminho do conhecimento ao ser provocado pelo anúncio do 

sofrimento. No entanto, percebemos tratar de um conhecimento passageiro, que não permite 

uma demora, que não dá ao tempo a possibilidade para o recolhimento do ser e pular para o 

pensamento que medita, o qual, como já foi mencionado no tópico sobre a essência da 

técnica, pode salvar, pode responder ao apelo pelo sentido. O conhecimento continuou errante 

na razão, não se aproximava do coração. João entendia que o caminho estava correto. Sentia-

se incompatibilizado com os outros. O conhecimento lhe dava ideias, opiniões, apontava 

caminhos, falava sobre o divino, a alma, mostrava a ele a importância de se ir à essência, 

mostrava a relatividade da verdade, e que a existência não podia ser transferida.  

Todo esse conhecimento chegou ao coração pelo acontecimento do infarto. E nesse 

momento existencial, diante da iminência da finitude de sua existência, a lembrança trouxe a 

João a imagem dos filhos. Os filhos chegaram perto do coração.  No relato dessa experiência, 

aquilo que salva tem nome: filhos.  

“Na hora da morte, a voz perguntou se eu queria que a minha dor cessasse naquele 

momento, ou se eu iria suportá-la. Quando ouvi isso, na mesma hora vi a imagem dos meus 

filhos, e a minha resposta foi que eu suportaria. Depois dessa experiência, tive a completa 

convicção de que isso aqui... já a tinha, mas agora ficou concreto, de que isso aqui não é o 

fim. Isso é uma mera passagem...”. 
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Vislumbramos na narrativa que o infarto foi o extremo do sofrimento, e que ele se 

mostrou a João como limite. No enfarto, a existência de João corria perigo.  

Como já vimos anteriormente, Heidegger (1927/2006; 1983/2006) entende que o ser 

do homem é constituído por afinações de humor fundamentais, as quais proporcionam a 

compreensão e interpretação que o homem tem de mundo. Dutra (2013, p. 209) entende que 

“é próprio do Dasein (ser do homem) existir na experiência de ser afetado no sendo-no-

mundo, numa disposição afetiva frente às demandas que lhe vão ao encontro”. Assim, o 

humor ajuda o homem a desviar-se do fardo de carregar sobre si a responsabilidade de ser. Ele 

orienta o homem em suas escolhas. Heidegger (1927/2006) igualmente mostra que a falta do 

humor, ou mal humor torna o homem enfadonho e, além disso, limita suas possibilidades de 

compreensão e interpretação do mundo. Dessa forma, ao compreender o mundo mais próximo 

de forma limitada, o homem tende a se ‘afogar’ no mundo das ocupações. Percebemos que ao 

agir dessa forma, João abriu as portas para a morada do sofrimento, como já nos revelou sua 

narrativa.  

No entanto, as afinações de humor fundamentais também mostram o limite do ser. 

Elas caracterizam-se “por conta da crise radical a que elas dão voz” (Feijoo, 2011, p. 44). Elas 

esvaziam o sentido e o tempo, desnudam o homem, deixam-no apenas com sua abertura, com 

suas possibilidades. Dessa forma, ouvimos o enfarto como a voz do limite do sofrimento. 

Igualmente João, que nos diz: 

“O infarto para mim teve um lado bom, todas as minhas proteções... E eu senti isso 

muito claramente, depois do enfarto. As minhas proteções caíram, todas, foi um muro de um 

castelo que foi derrubado”. 

Compreendemos que, o apelo, ao chegar ao coração de João no modo de infarto, 

colocando sua existência em perigo, possibilitou a ele se encontrar com o pensamento que 

medita, como foi elucidado anteriormente. O pensamento que só se dá quando se afasta um 
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pouco do mundo das ocupações. A aposentadoria poderá lhe proporcionar o tempo necessário 

para a atividade de pensar. Sua narrativa revela que o solo propício ao desenvolvimento desse 

pensamento está sendo adubado. 

“Então, você passa a ter um tempo para pensar. E a ideia do infarto é exatamente 

essa, a ideia mística... Deus colocou a doença na terra para atingir o homem, para que ele 

tenha um tempo de se introjetar, de repensar sua vida, e sair de lá melhor.... Depois do 

infarto, eu tinha duas opções, ou eu mudava dentro do possível ou eu morria. Não havia uma 

terceira opção, tive que mudar. Então a minha visão em relação a determinadas coisas 

mudou também. Então, eu olho para a minha família, eu olho para os meus filhos, que me 

dão um prazer tremendo, eu gosto alucinadamente deles...”. 

 

3.3. Pedro: Mas aí... Isso fere! 

A narrativa de Pedro nos conduziu a uma dimensão muito profunda, da qual pudemos 

compreender um aspecto particular da trama de relações entrelaçadas nesse mundo particular 

do trabalho. Ressaltamos a particularidade do aspecto compreendido, tendo em vista que 

seguimos o caminho conduzido por ele, contado à pesquisadora a qual, por sua vez, participa, 

até certo ponto, do que ocorre nessa dimensão.  

Sob esse aspecto, a narrativa de Pedro se mostrou como sendo densa e sofrida. Densa, 

por colocar a pesquisadora em conflito, pois o seu relato despiu alguns aspectos da instituição, 

descrevendo situações específicas, expondo pessoas que as compartilhavam com ele. A 

pesquisadora se viu, de repente, frente a questões éticas, fundamentais. Igualmente, ela foi 

sofrida, porque Pedro conseguiu narrar aquilo que motivou o acontecimento desta pesquisa. 

Ele deu voz a todos os servidores, inclusive a da pesquisadora como servidora pública. 

Então, surgiu, diante da pesquisadora, um caminho custoso, que exigia ao máximo o 

‘ficar alerta’, para possibilitar revelar o essencial, ou seja, a narrativa real, assim como velar 
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tudo aquilo que poderia ser identificado. Esse caminho consiste em um jogo: assegurar o 

anonimato e identidade do colaborador e da instituição e ter, por parte da pesquisadora, a 

elaboração da compreensão prévia daquilo que vai interrogar, assegurando que essa 

compreensão prévia não seja permeada por opiniões ou conceitos estabelecidos na 

cotidianidade do trabalho, para assim, assegurar a credibilidade da própria pesquisa.  

Por isso, torna-se necessário ressaltar que esta interpretação constitui-se em 

compreender o lado revelado aos nossos olhos, do sofrimento que habita uma experiência 

singular, narrada em um momento particular. 

Desse modo, entrando na narrativa de Pedro, encontramos um movimento cíclico, 

como uma atitude em relação a um sofrimento, bem como um sofrimento em relação a uma 

atitude. A atitude surge como resposta e fonte do sofrimento, pois ela implica em ação, em 

gesto. Seu relato está repleto de gestos iniciadores, os quais resultam em satisfação, mas 

igualmente, em frustração.  

Sendo assim, Pedro nos relatou que percebe que seus colegas de trabalho não 

compartilham das suas atitudes, do seu jeito de ser no trabalho, porém, lamentou que ninguém 

lhe procura para falar das críticas e possibilitar a oportunidade de se posicionar frente a elas. 

A aproximação com o relato nos permitiu o encontro com essa queixa, a qual traz em si a 

possibilidade para que a abertura aconteça.   

Vamos, então, iniciar com uma fala: 

“Todo mundo me critica muito, mas nenhum chega: ‘Pedro, isso é legal? ... Manera 

aí... ou então... você esta até certo, assim... vai por esse caminho’”. 

Essa fala nos chega como um aceno para a abertura ao que possa chegar, no sentido de 

uma melhor correspondência com os colegas em relação às suas atitudes. Compreendemos 

que Pedro se coloca na postura de quem espera o outro despertar. No entanto, o modo de 

esperar nos é revelado como grito: ‘Gente!’, ou ‘Espere aí!’, ou ‘O quê é isso?’. 
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Diante do grito, todos despertam, porém, assustados, temerosos, sem resposta. 

Voltaremos a essa questão, posteriormente. Por ora, focalizaremos na compreensão que 

tivemos de Pedro, no seu modo particular de ser no mundo do trabalho. Percebemos que 

Pedro se mostrou no trabalho, na maior parte das vezes, como aquele que questiona, que 

pergunta ao outro pelo sentido, pela coerência entre as atividades de trabalho e as respectivas 

funções colocadas ao encargo de funcionários da instituição. A sua narrativa contou várias 

situações onde prevaleceu esse modo peculiar de ser, falar, perguntar, ir atrás de..., de rejeitar 

situações que solicitem um jeito de ser que, no seu entendimento, é incoerente ao seu olhar. 

Assim, nas falas a seguir Pedro se mostrou um pouco: 

“Sim, quando você tem solidez... eu acredito muito enquanto profissional... No sentido 

de que eu tenho postura, defendo o que eu acredito, não tenho medo de... por exemplo... 

enfrentar as consequências. Se tiver que discutir em termos de argumentar com o magistrado 

a situação profissional que está acontecendo, eu discuto... eu não tenho medo, temor de 

magistrado”. 

“Mas eu tenho essa postura, eu defendo o que eu acredito. Por isso que às vezes eu 

sou visto dessa e daquela forma... eu tento não ser visto assim... mas eu não vou negar, eu 

não vou abrir mão do que eu acredito”. 

Essas falas revelam que seu modo-de-ser é conduzido a partir de uma prévia 

compreensão que tem de si e do mundo em geral. Assim, a compreensão de ser uma pessoa 

que ‘tem postura’ e que ‘defende aquilo que acredita’, torna-se o sinal que aponta o sentido de 

sua existência e, seguindo esse sentido, responde ao que vem ao seu encontro de acordo com 

as possibilidades que estão mais próximas.  

Igualmente, nos foi possibilitado conhecer as particularidades do mundo habitado por 

Pedro, antes do seu ingresso na instituição judiciária. O conhecimento desse mundo nos 
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possibilitou ampliar a clareira
8
 para a compreensão do sentido do sofrimento, revelado na 

experiência que nos foi contada. Eis as falas de Pedro: 

“Mas... assim... eu estudei em escola militar desde quando tinha 11 anos. É uma coisa 

muito forte... meu pai assim, nunca me chamou pra conversar, nunca me fez um carinho... Eu 

levei surras de cinturão da minha mãe, de palmatória... Não sou revoltado, não sou 

problemático... agora... eu não sou uma pessoa de ficar adulando... mas isso é porque eu fui 

criado em uma doutrina diferente. Ou você cumpre ou é prisão. Aí eu penso diferente. Você é 

servidor público? Para ter a imagem que nós temos aí fora!” 

Essa fala nos mostra a conjuntura de mundo do Pedro, o seu horizonte histórico 

particular. A partir desse conhecimento, podemos compreender as suas escolhas no mundo do 

trabalho, o seu modo peculiar de construir e habitar esse mundo. Não se trata, no entanto, de 

se dirigir ao passado em busca do sentido do presente. Apesar de a narrativa apontar para esse 

entendimento, e ele também ser compartilhado por Pedro, não estamos, aqui, procurando no 

passado a causa ou aquilo que originou o sofrimento no trabalho. Esse gesto consiste em dar 

um passo atrás, para possibilitar a compreensão da totalidade do momento existencial narrado. 

Estamos buscando a compreensão da totalidade do movimento do gesto de Pedro, ou seja, 

para onde aponta o sofrimento no seu modo-de-ser-no-trabalho, naquele momento da sua 

existência, a qual se mostra como atualização do devir e projeção ao porvir.  

Com esse entendimento, podemos vislumbrar em Pedro um modo-de-ser onde 

predomina o rigor, disciplina e obediência. E é com essa compreensão que ele vem sendo no 

mundo. Ainda, apesar de uma compreensão guiada pelos modos de ser ‘militares’, 

vislumbramos em Pedro o compromisso com seu ser. O si-mesmo de Pedro se identifica 

naquilo em que se ocupa, ele ‘sabe’ o que lhe cabe fazer para ser. Essa compreensão já está 

                                                           
8
 Clareira é utilizado aqui conforme a concepção de Heidegger, 1987/2006, p. 43: “Ser aberto, tornar livre. Uma 

clareira no bosque está aí mesmo quando está no escuro. Luz pressupões clareira. Só pode haver claridade onde 

foi feita uma clareira, onde algo está livre para a luz. O escurecer, o tirar a luz não toca a clareira. A clareira é o 

pressuposto de que pode haver claridade e escuridão, o livre, o aberto”  
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esclarecida, e ele a levará a cabo, mesmo diante das críticas. Destacamos duas falas onde se 

mostrou assim. A primeira revelou o compromisso com o trabalho, ou seja, a concretização do 

si-mesmo. E a segunda, sua determinação em concretizar o si-mesmo, tendo em visa o ‘saber’ 

e o compromisso. 

“Porque você falou que é um trabalho seu, então é um compromisso seu com você. 

Mas eu chego em casa, todo dia eu coloco a cabeça no travesseiro...o meu trabalho hoje eu 

fiz. Isso pra mim, esse é um compromisso comigo e que depende de mim”. 

“Mas eu não me importo para o que os outros falam de mim, não a ponto de deixar... 

Não me importo ao ponto de deixar de ser quem eu sou”. 

Ao destacarmos a palavra ‘compromisso’, e ficarmos um pouco perto dela, podemos 

abri-la em seus sentidos. O sentido de ‘estar junto’ a algo que foi prometido, assumido como 

encargo. No entanto, o ‘estar junto’ implica sempre uma compreensão de já estar com os 

outros. Esse sentido da palavra nos remete a Heidegger (1927/2006), que concebe o ser do 

homem em copertinência com o outro, da condição do homem ser sempre um ser-com. Por 

outro lado, no dicionário (Aurélio, 1986) encontramos a definição de compromisso como 

“obrigação ou promessa mais ou menos solene”. Então, seguindo esse entendimento, 

compreendemos que o compromisso de Pedro refere-se ao encargo de ser naquilo em que se 

ocupa, mas que esse encargo só pode ser concretizado junto ao outro. É uma obrigação 

solene, pois se trata de “um compromisso comigo”, compromisso com o seu ser. 

Além disso, entendemos que o compromisso igualmente se refere à sua profissão de 

funcionário público. E como necessita dos outros para o acontecimento do seu ser, e por esse 

acontecimento abarcar a imensidão da dignidade de ser, vislumbramos no relato de Pedro o 

movimento de aproximação do outro, na tentativa de trazer de volta à realidade, a essência do 

que é ser nessa profissão de servidor público. A fala transcrita a seguir, revela essa tentativa:  
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“Porque você chega e fala para os seus colegas: ‘Gente! A gente ganha bem... pode 

não ser o salário ideal, mas nós estamos em Natal... a gente ganha bem... faz o teu serviço, é 

só isso’. Mas as pessoas querem passar uma hora no cafezinho, querem passar duas horas no 

telefone e não querem ir trabalhar. Bom, eu faço parte da instituição, e visto a camisa. E eu 

não admito isso, talvez... talvez não... seguramente eu erro, porque eu falo para as pessoas. E 

você se sente incomodado, a maioria das pessoas... a gente... o que está acontecendo? Meu 

amigo: ‘Faz!’ Bom, é difícil, não é? E isso tem tudo com a tua pesquisa, porque isso aqui é o 

que? É o ambiente de trabalho”. 

Essa fala nos mostra a sua relação com a instituição. A expressão ‘vestir a camisa’ nos 

confirma o compromisso. E igualmente, ressaltamos a compreensão de sua posição de 

questionar, de chamar para o trabalho, de mostrar aos seus colegas mais próximos os deveres 

que eles assumiram com o público. Notamos sua preocupação em dar sentido à profissão. E 

entendemos que, para Pedro, o sofrimento no trabalho encontra-se nessa profissão esvaziada 

de sentido, pois ele apontou para a fala que chama o servidor para ser servidor público, como 

algo essencial para nossa pesquisa.  

No entanto, ele se referia ao sofrimento dos outros servidores da instituição. Sua 

narrativa nos mostra a tentativa de fortalecer a profissão, de impor respeito, de acordar os 

colegas de trabalho para a questão do respeito. Sua fala a seguir retratou essa tentativa: 

“Só que a ela... eu nunca vi um servidor... eu acho que não é preciso... porque a gente 

é concursado! E é isso que os meus colegas não entendem! Mas ela se joga no chão pra ... 

passar em cima, se estiver sujo, eu acho que isso é uma humilhação...eu acho que isso é você 

não confiar no seu potencial, na sua capacidade”. 

Contudo, as tentativas em relação ao respeito e fortalecimento da profissão 

conduziram a muitos conflitos, na relação com os colegas e também com os quais estava 

subordinado. A narrativa nos conta como foi sua travessia por essa instituição. E vimos que, 
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em cada lugar por onde passou, Pedro deixou rastros de competência e elogios, mas também 

de sofrimento e incompreensão. 

Os elogios foram muitos, como mostraram as falas transcritas, a seguir: 

“No ano passado eu tive três elogios registrados, elogios que o meu diretor foi às 

lágrimas, eu tive inúmeros elogios dados pelas partes que eu atendia. Quando eu não estava 

no atendimento (atividade de se ficar no balcão para prestar informações a advogados e 

pessoas envolvidas nos processos), os advogados falavam assim: ‘hoje isso aqui vai ser 

complicado’. E quando eu estava no balcão, eles falavam: ‘nossa, hoje funciona’. Olha que 

satisfação pessoal para você!”. 

“... eu fui ao banco, e ... (nome da pessoa que trabalha no banco) me perguntou: 

‘Você saiu do... (mencionou o setor)?’. E eu: “Saí, você não sabia não?’. E ele: ‘Agora que 

eu estou entendendo...’. Eu: ‘Não entendi o seu comentário...’ E ele: ‘Não está entendendo? É 

porque lá agora nada funciona, tudo que vem pra cá, volta porque está errado’. Olha a 

profundidade que existe por trás deste comentário”. 

Os elogios foram muitos, e vislumbramos que Pedro refere-se a eles como frutos do 

trabalho. Frutos que o alimentam, mas que dá trabalho. É custoso cultivar o que dá fruto. O 

relato de Pedro revelou essa dificuldade, pois em cada situação narrada, o encontramos em 

confronto com o outro, principalmente com seu superior hierárquico. Palavras como ‘bati de 

frente’, ‘o coloquei em seu lugar’, ‘irado’, ‘grito’, ‘assédio moral’, ‘provei’, revelam a 

dimensão do conflito. Assim, destacamos na fala a seguir a atitude de Pedro em relação ao 

questionamento sobre sua competência, feito por uma pessoa a quem era subordinado: 

 “Ele ficou irado, e perguntou: ‘O senhor é quem que eu não entendi?’. E eu: ‘Sou um 

servidor concursado. Não trabalho para o senhor. Estamos trabalhando porque o senhor foi 

designado para cá. O meu trabalho é para a pessoa que esta lá fora, esperando o processo 

dela’...”. 
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Igualmente, trazemos a fala seguinte, a qual revelou o quanto lhe custa manter sua 

dignidade profissional, e como já apontamos anteriormente, a dignidade do seu ser. Ao tomar 

conhecimento de que o magistrado, ao qual devia subordinação, tinha uma opinião contrária à 

luta dos servidores públicos em implantar um plano de cargos e salários, Pedro foi indagá-lo: 

“Quando eu soube disso, eu fui falar com ele... eu trabalhava com ele: ‘Olha, eu estou 

me sentindo incomodado, se isso é verdade, o senhor me diga... pois eu não tenho mais 

condições de trabalhar com o senhor, porque eu sou pai de família, eu tenho esposa, três 

filhos, meu sogro, secretária e cachorro. Doutor, nós estamos há sete anos sem aumento e o 

senhor sabe disso, e o senhor está se negando ao nosso plano, por quê? Eu não lhe dou essa 

autorização. Não se meta no nosso plano. Se o senhor está achando ruim o seu salário, 

movimente a sua categoria. Agora, não fique com esse pensamento pequeno de atrapalhar os 

outros, não’. Eu falei assim para ele, e ele se achou afrontado. E falei: ‘Dr., com todo o 

respeito com o senhor, eu não tenho medo do senhor juiz, eu tenho respeito e quero o mesmo 

respeito para mim. Agora assim, eu estou dialogando, e se isso lhe ofende, o senhor fala que 

a gente para... e eu vou embora agora. Agora, calado eu não vou ficar, que eu sou chefe de 

família, e se essa sua postura for verdade, o senhor está atrapalhando a minha vida, e eu não 

vou admitir isso não! O senhor não tem esse poder. Eu não lhe dou essa autorização!’...”.  

Essa fala nos chegou como o princípio de um gesto em direção ao fortalecimento da 

profissão e da dignidade em ser. Um gesto que assinala o limite nas relações de poder 

existentes no serviço público. Ao clamar pelo respeito, Pedro, mais uma vez, atualiza, dá 

vigor ao sentido de ser. Ele se apropria de seu ser si-mesmo e se recusa a dar ao outro o poder 

sobre si. A expressão “Eu não lhe dou essa autorização. Não se meta no nosso plano”, revela 

a força com a qual ele se mostra no mundo do trabalho.  

Ao compreender a fala como gesto, lembramos-nos de Critelli (2006), que ressalta o 

modo como as coisas se mantém no real, no mundo. Segundo nossa pensadora, o gesto, por si, 
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não possui o caráter de duração, pois acaba ao término do próprio gesto. Ele precisa do 

testemunho das outras pessoas. O testemunho se dá por meio do discurso e do registro. 

Quanto mais ele é testemunhado por várias pessoas, mais tempo ele permanece no real.  

Além do mais, o gesto traz em si sua condição ontológica, do nascer. Cada gesto é um 

iniciar, mesmo que seja repetido ou habitual. Porque, mesmo ele sendo repetido, nunca é 

igual. A repetição do gesto promove sua atualização, a cada vez, e a cada vez desencadeia 

outras séries de gestos. Dito de outra maneira, um gesto, por sua capacidade de ser iniciador, 

espera respostas. Assim, ao desencadear outros gestos, o homem, na condição de 

copertinência com o outro e com o mundo e igualmente na condição de ser sempre junto a, 

vai, por meio dos gestos desencadeados, consolidando um modo-de-ser no mundo, 

consolidando os vários mundos particulares, vai se habituando a lidar com as coisas e com os 

outros, arrumando sua morada a seu modo (Arendt, 1958/2010). 

Assim, diante do que foi exposto, encontramos o sofrimento de Pedro no movimento 

de se impor como ser. São repetidos gestos iniciadores, que, no entanto, não se mantém no 

real, pois os testemunhos mostram-se surdos. Conforme Arendt (1958/2010), o gesto, como 

ação, proporciona ao recém-nascido a capacidade de iniciar algo novo, de agir. Seguindo esse 

pensamento, entendemos que os gestos iniciadores de Pedro já chegam sem vida, são 

impossibilitados de continuarem. Esse sofrimento foi revelado em várias falas, como, por 

exemplo, quando ia reclamar de um direito que lhe cabia, mas que ainda não tinha sido 

implantado... 

“Mas isso não cria um clima chato? Eu tenho certeza que quando eu saía de lá... 

vocês falavam: ‘Pow...que cara chato! Que cara babaca! Esse cara não se toca? Ele acha 

que é quem?’  

Ou quando o olhar dos outros chegavam a Pedro na compreensão de que eles o viam 

como objeto de uso, e assim, descartável, como nos foi mostrado na seguinte fala: 
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“As pessoas só me dão valor quando me perdem ... Mas... aí... isso me fere... Porque 

você fica... tudo bem eu não estou aqui para estar babando ninguém... mas... caramba... olha 

só, eu no... (setor onde trabalhava), no... (outro setor onde trabalhava), eu não só fazia o meu 

papel... eu fazia o de várias pessoas. Será que você só é bom quando você está servindo? 

Então você não é bom para você abrir os olhos das pessoas? ... Agora, para convidar para 

reunião de almoço, para comentar como a gente precisa fazer para ser melhor, para a gente 

trabalhar lá, em equipe não... Aí não porque ele é problemático, é muito exigente. Isso magoa 

você, poxa. E o bando de gente que eu estou lidando aqui? Eu não gosto quando são duas as 

caras...eu não sou duas caras”. 

Assim, ser compreendido como objeto descartável, que só é considerado para resolver 

problemas, provoca em Pedro a indignação. Remetendo-nos a Heidegger (1927/2006), o 

modo mais imediato de ser-no-mundo é ser-com e ocupar-se. Contundo, esses modos 

conduzem o homem a compreender o outro, na maioria das vezes, como ser simplesmente 

dado, ou seja, como um ente que já está no mundo e que possui o mesmo ser das coisas. A 

compreensão do outro como ente simplesmente dado, implica em compreendê-lo igualmente 

como um ente à mão, como aquilo que se usa, sem prestar atenção na manualidade. Essa 

compreensão do outro como um ente à mão é a forma da convivência e por isso, não é 

carregada de negatividade. É um modo possível e positivo de se viver cotidianamente. 

Entendemos que o relato de Pedro mostra o sofrimento por ter ‘sido tocado’, ou seja, Pedro 

compreendeu a indiferença e desconsideração como o modo dos outros se dirigirem a ele, na 

convivência, e essa compreensão abriu o mundo a Pedro, despertando-lhe a indignação.  

“...é porque eu tenho uma coisa tão dentro de mim, de me indignar, que eu não 

consigo esconder isso”. 

Pedro só pode ver a indignação nos outros porque percebe a si-mesmo como digno. 

Compreender a si-mesmo como digno, a profissão que lhe faz sentido, torna-se totalmente 
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incompatível com a convivência no mundo em geral, onde não se precisa de sentido, não se 

precisa comprometer com nada, pois a própria instituição se responsabiliza por todos. O 

sentido de Pedro é ameaçado de ser esvaziado pela convivência. Então, vem o medo de não 

ter mais sentido e, com ele, o gesto de não compartilhamento. Heidegger (1927/2006) 

concebe o medo como uma disposição afetiva, como a possibilidade de aproximação daquilo 

que põe em perigo o ser do homem. Assim, o medo está relacionado ao ser e estar junto a, ou 

seja, ao jogo da própria existência. Inspiradas no filósofo, entendemos que o modo da 

convivência estabelecida na instituição judiciária chega a Pedro como medo, no sentido de 

que, compreendendo o outro como ente simplesmente dado, o servidor e consequentemente a 

profissão que ele exerce, de funcionário público, não guarda nenhum sentido, não é 

considerado, não importa.  

“Então assim... é difícil. Isso tudo envolve nosso ambiente de trabalho, não é? Você 

(se dirigindo à pesquisadora) mesmo via às vezes quando eu fui ao (nome do setor), aquele 

diretor que tinha lá, me desculpa, pode ser seu amigo, mas aqui, nós não estamos falando de 

amigos. Por que eu falei isso para o juiz do setor que eu trabalhei, e ele falava para mim: 

‘aqui ninguém é para ter amigo, aqui é todo mundo para trabalhar, se puder surgir uma 

amizade, ótimo, está todo mundo ganhando, mas se não puder, eu quero profissionalismo’. 

Quando eu me dirijo aqui às pessoas que eu digo que estão erradas. Eu não tenho amigos 

aqui, eu tenho umas pessoas que eu me dou muito bem”. 

A amizade não circula no mundo do trabalho de Pedro. Ela vive em outro mundo 

particular. No entanto, como passa a maior parte do seu tempo no trabalho, como fica em 

relação aos outros, em relação à intimidade, ao habitual, ao sossego? Essa é uma questão que 

pode parecer extremamente ingênua, pois a confiança exigida em um trabalho em equipe 

prescinde de amizade ou apreço. Porém, essa questão porta algum sentido, ao se tratar da 

instituição judiciária onde a pesquisa foi realizada. Ali, as relações com os outros se mostram 
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mais íntimas. Geralmente são pessoas que trabalham juntas por 20 anos, de segunda à sexta. 

Muitas vezes encontram-se após o expediente. Todos conhecem a família de todos, os filhos, 

conflitos, doenças, tudo. Igualmente, existem as “fofocas”, aquelas conversas de corredor, 

onde a intimidade de cada unidade atravessa as paredes e passa a habitar a instituição, como 

um todo. Aquele mundo do trabalho é fechado, seleto, seguro. Os servidores dispõem de 

agências bancárias, correios, copiadora, restaurante. Também de médicos e dentistas. Cada 

um possui uma ilha de trabalho, com seu computador, gavetas. Existem inúmeros porta-

retratos da família, dos animais de estimação. Existem plantas “de verdade” em pequenos 

jarros. Quadros nas paredes, objetos pequenos, que enfeitam as mesas e os computadores. 

Comemoram-se festas de aniversário, o dia da mulher, do servidor, compartilham-se talentos, 

como música, pintura, poesia e fotografia. Promovem-se cultos ecumênicos, palestras, jogos e 

diversões. Enfim, habitar esse mundo particular de trabalho implica numa convivência 

estreita.  

Compreendemos que o sofrimento de Pedro aponta para o modo de se conviver nessa 

instituição, pois a intimidade possibilita a compreensão
9
 de faltas cometidas, de atraso na 

execução da tarefa, a atribuição das obrigações ao ‘ninguém’, ou à ‘comissão’, o que, no olhar 

de Pedro, implica em descompromisso com o trabalho. Como já foi exposto anteriormente, 

esse modo de convivência, chega a ele como ameaça, esvazia o sentido de ser servidor 

público, despertando-lhe a indignação.  

No entanto, o gesto de Pedro em relação aos outros, no mundo do trabalho, não aponta 

para o afastamento, mas sim, como já mencionamos, para o não compartilhamento. Ele não 

participa da intimidade possível na convivência. Porém, está sempre junto para questionar ou 

proteger alguém, quando entende que esse alguém foi injustiçado. 

                                                           
9
 A “compreensão” citada aqui se refere à cumplicidade. 
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Além do mais, a narrativa nos traz muitas falas sobre o modo como Pedro se relaciona 

com aqueles que ocupam funções hierárquicas superiores. Trata-se de uma questão delicada, 

que envolve as relações de poder, as quais geram conflitos, como revelaram suas palavras, 

registradas anteriormente.  Quanto a essa questão, Pedro se coloca na posição de ser porta-

voz. “Vou chegar pra ele e fazer esse papel”. Ele conduz aos superiores hierárquicos as 

palavras que revelam tudo àquilo que os colegas de trabalho gostariam que fossem ditas, mas 

que ficaram caladas diante de situações embaraçosas.  

Como exposto no tópico da introdução, a fala do desconforto que se abre para o 

sofrimento que se mostra na instituição, é muda. O sofrimento habita o sítio do interdito. 

Assim, vislumbramos no relato de Pedro que as palavras estão prontas, mas não tinha quem 

ousasse pronunciá-las. Então Pedro pega-as e fala-as. Ele leva as palavras aos ouvidos de 

quem tem que escutar, envia o sofrimento dos outros a quem compete responder ao 

sofrimento, ouvi-lo, ser tocado, compreender, interpretar e fazer alguma coisa em relação ao 

compreendido. Mais que isso, porventura a quem compete receber o envio se recusar a ouvir, 

Pedro consegue colocar esse ‘quem’ no seu devido lugar. 

“Coloque-se no seu lugar, eu sou seu servidor... O senhor me tenha respeito!” 

Percebemos que Pedro carrega o encargo de ser na convivência no mundo do trabalho, 

onde ninguém quer prestar atenção ao que ele traz. Por isso, o encargo se torna um fardo, 

como nos mostra Heidegger (1927/2006), ao falar da disposição afetiva que possibilita o 

alívio do peso em ser, e por isso da tentação que o habitar na convivência exerce sobre o 

homem. Compreendemos o fardo de Pedro, sua postura fechada, questionadora. Ele pergunta, 

nos coloca contra a parede, reclama da pesquisadora aquilo que ela, como servidora pública 

não fez, mas deveria ter sido feito. Ele reclama isso de todos, e por isso incomoda tanto. Ele 

poderia ser o ‘porta voz’ dos servidores. No entanto, colocá-lo nessa função torna-se perigosa, 

pois requer mudanças, no sentido de termos que procurar o sentido de ser servidor público, 
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que se perdeu no tempo. Para isso, temos que remexer lá dentro, nos porões sombrios. Essa 

caminhada torna-se muito difícil, ou quase improvável de ser empenhada, porque carece de 

tempo, do tempo de meditar. Como podemos meditar se todas as tarefas estão com seus 

prazos vencidos?  

 

3.4. Reflexões: Para onde aponta o sofrimento 

“Eu não acredito que se conheça alguma coisa 

só lendo, para você conhecer, você tem que 

esta lá dentro.” (Colaborador João) 

 

  

Durante a revisão de literatura, encontramos com uma pesquisa realizada por Nunes & 

Lins (2009), sobre os fatores que geram sofrimento e prazer na categoria do servidor público 

federal, sob a ótica da Psicodinâmica do Trabalho. Eles apontam para a escassez de estudos 

que abordam a figura do trabalhador do serviço público, associando aos aspectos peculiares 

desse tipo de serviço, como a gestão que muda de acordo com o interesse da administração, as 

relações unilaterais, distinguindo as funções de poder, na ordem da hierarquia, além da 

burocracia como modelo. Esta última estabelece os processos de trabalho, favorecendo a 

rigidez em relação às atividades do trabalho, a cooperação sem envolvimento afetivo, no 

sentido de separar as atividades do trabalho dos outros aspectos da vida do trabalhador. 

Segundo os pesquisadores, o modelo burocrático “corresponde basicamente à existência de 

normas escritas, da estrutura hierárquica, da divisão horizontal e vertical do trabalho e, 

finalmente, da impessoalidade do recrutamento de pessoal” (Nunes & Lins, 2009, p. 56).  

A pesquisa mencionada aponta para a burocracia como fator principal ao surgimento 

do sofrimento, por restringir a autonomia do servidor e gerar frustração e desânimo, afetando 

o desempenho das atividades do trabalho. Ainda, a burocracia, marcada pela “morosidade e 

extrema regulamentação da dinâmica do trabalho” (Nunes & Lins, 2009, p. 62) propicia o 
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preconceito manifestado pela sociedade em relação ao serviço público, de que o servidor não 

trabalha.  

Em nossa pesquisa, as narrativas nos mostraram as experiências de sofrimento 

relacionadas ao trabalho, relatadas pelos colaboradores: Alfeu, João e Pedro. Trata-se de 

histórias singulares, vividas em um determinado momento da historicidade de cada 

colaborador, que nos revelou a face do sofrimento, daquilo que coloca a existência em perigo.  

A interpretação hermenêutica nos possibilitou vislumbrar aspectos do modo de ser do 

sofrimento, no movimento de velamento e desvelamento. Em algumas situações, ele deixou-

se revelar em sua verdade mais própria, por palavras plenas de sentido. Assim, Alfeu fala em 

‘bicho’, “desconforto”, “insatisfeito”, “desmotivado”, “fechado”, “ilha”... João utiliza 

outras palavras para trazer o sentido do sofrimento, como “martírio”, “indignação”, 

“abismado”, “enojado”, “injustiça”, “incompatibilidade”... Na narrativa do Pedro 

encontramos palavras como “crítica”, “humilhação”, “frustração”, “ferida”. 

Essas palavras falam sobre aquilo que Nunes & Lins (2009) ressaltaram em sua 

pesquisa, mencionada anteriormente. Falam sobre a rigidez que transita na instituição, 

associando-a à hierarquia de poder e ao medo difuso que permeia o interdito nas relações 

entre servidores e magistrados, tornando-as tensas e conflituosas. Igualmente foi mencionada 

a preocupação com a sociedade, em prestar um serviço célere, para dissolver o preconceito 

em relação ao servidor público.  

Quanto à atividade própria do trabalho, encontramos o sofrimento relacionado ao 

excesso de tarefas, porém, de forma difusa. Os colaboradores narraram que trabalhavam 

muito, pois faziam as tarefas que eram destinadas aos outros. Eles justificaram o excesso de 

trabalho como competência e compromisso para que a atividade saísse a contento. Contudo, 

compreendemos que a atitude de assumir a tarefa do outro se encontra velada no conflito 

existente na convivência. Alfeu refere-se à acomodação do outro, que isolado em uma ilha, 
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não se dispõe a colaborar com outro setor que se encontra acumulado de tarefas. João ressalta 

o empenho de outras pessoas em relação à atividade de trabalho, porém, no geral, dirige ao 

outro como incompetente e hipócrita. Pedro reclama das pessoas que não tem compromisso 

com o trabalho. Ainda, o outro igualmente se revelou como fonte de sofrimento, no sentido da 

consideração pelo trabalho executado. As narrativas falam do empenho nas atividades e da 

decepção pelo não reconhecimento.  

Além do mais, a atividade do trabalho mostrou-se na função de esquecimento de si e 

como fuga ao tédio, como podemos observar quando João diz:  

“O estilo de vida tido hoje é completamente incompatível biologicamente com o 

homem, então você se desgasta de forma muito rápida... Tanto psicologicamente, por causa 

do bendito estresse, dos volumes exigidos de trabalho... no período em que passei 

trabalhando no...(nome do setor), a diversão da gente, para tentar fugir um pouco da 

responsabilidade do trabalho, era competir, para ver quem despachava mais processos num 

determinado tempo... Veja o que a gente fazia. Trabalhávamos feito loucos, o tempo todo!”  

Essa fala revela que para fugir do tédio, a equipe transformou a atividade de trabalho 

em diversão. No entanto, o relato igualmente revela um sofrimento, mesmo que difuso, em 

relação ao excesso de trabalho. Porém, essa referência nos chega como a compreensão de que 

o excesso de tarefa é algo inevitável, como parte do trabalho e do modo como se vive 

atualmente. 

A aceitação do aumento do trabalho relaciona-se às instâncias superiores à instituição 

judiciária em questão, que vem determinando metas a serem cumpridas em determinado 

prazo. Esta relação de subordinação restringe as possibilidades de manobras da instituição 

judiciária quanto ao equilíbrio entre quantidade de tarefa e número de servidores. No entanto, 

nossos colaboradores apontaram questões que cabe à própria instituição debruçar sobre elas 

para compreendê-las e consolidar uma política de valorização do servidor.  
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Assim, as questões referidas são apontadas por nossos colaboradores, como Alfeu diz: 

(Em relação à situação de sofrimento) “...não é um problema ímpar, sabe, uma coisa 

isolada. Pode ser que, se analisar direitinho, você encontre outras pessoas que... a 

instituição, muitas vezes não é feita para todo mundo, mas a gente tenta conviver com ela 

dessa forma... Mas assim, o nosso trabalho, ele parece que foi feito para poucos. Claro que 

está entrando todo mundo, é uma forma justa e isonômica do pessoal entrar, que é o 

concurso público. Ótimo. Maravilha. Mas aí eu acho que a gente ainda tem, assim, ainda tem 

alguns pontos que ainda ferem, porque não somos beneficiados. Tem algumas pessoas aqui 

que, não eu, pessoas que estão desde o início, que nunca receberam uma função, nunca 

tiveram oportunidade de desenvolver o seu trabalho... aqui mesmo, a gente tinha uma pessoa 

muito boa, excelente no trabalho, aí de repente quando você vai dar uma gratificação àquela 

pessoa que não teve oportunidade, chega uma pessoa de fora e a pessoa que era excelente 

aqui, não recebe nada. Isso acontece em vários pontos da instituição e isso gera um 

desconforto, uma insatisfação de várias pessoas daqui”. 

João igualmente alude a essas mesmas questões, como nos diz: 

“É ...aí a gente começa a ver no dia a dia... fora essas questões de injustiça... na 

minha concepção, isso é injustiça, apesar de... falar sobre justiça.. e se você...é...divergir de 

determinadas pessoas em detrimento de outras, sabendo que estas outras, são muito mais 

competentes do que aquelas primeiras, na minha concepção, isso é injusto. Entendeu? Gente 

vinda de fora... e já vinham exercendo função, quando na realidade, eram os próprios 

funcionários do quadro, que entendo até hoje, que deveriam estar exercendo os Cargos em 

Comissão e as Funções Comissionadas. Os funcionários do quadro eram colocados de lado... 

a gente via gente que não tinha o menor nível de competência, não sabia fazer nada... Mas 

estavam lá, usufruindo de funções. Então, você chega interessado, sabendo tudo, até 

ajudando aquele cara, mas não... estou citando só o meu caso, mas são dezenas de pessoas, 
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aqui dentro, nessa situação, até hoje e que, na minha concepção, são uns injustiçados, 

quando o Judiciário deveria ser o exemplo”. 

Pedro também mostra sua compreensão sobre a instituição: 

“Mas as coisas aqui são muito pesadas. Não só eu, os colegas falam, existe esse temor 

da gente conversar aberto. Tem também a desilusão...eu te falei da desilusão do direito. Se eu 

aprendi, eu como profissional tenho que defender o que é honesto, o que é moral e o que é 

legal. O que a gente vê aqui? Quem são os primeiros a quebrar isso? Estamos exaustos. Há 

muito abuso. Não respeitam os servidores... É impressionante como a instituição não tem 

respeito pelas pessoas, quer dizer que a gente aqui não é gente. A gente sabe das coisas 

através de portaria, olha que tipo de respeito... Como você pode ter um bom clima de 

trabalho assim? Ah, deixa tudo ao léu e aí? Eu digo...olha gente, é uma postura, é uma 

filosofia, deixa tudo como está pra não mudar nada. Então muda alguma coisa pra ficar 

como está”. 

A última frase de Pedro refere-se à Lampedusa (1896-1952), “Para que as coisas 

permaneçam iguais, é preciso que tudo mude”, no romance “O Leopardo” e posteriormente, 

em 1963, transformado em filme pelo diretor Luchio Visconti, o qual contribuiu para que a 

citação se tornasse imortal. Pedro, quando faz referência a ela, revela a desilusão com a 

instituição, a qual, apesar de estar sempre propondo alguma ação em benefício do servidor, 

não mostra, na sua essência, tal preocupação.  

Ainda, compreendemos que as falas anteriores reclamam pela consideração, pela 

relação de justiça e respeito com os servidores. Os relatos nos revela a necessidade de se 

refletir sobre o modo como se dão as relações pessoais na instituição judiciária. O problema 

da subordinação às instâncias superiores, as quais determinam as metas a serem cumpridas, 

desencadeia nos gestores o foco no cumprimento das metas, velando ou restringindo as 

possibilidades de compreensão dos modos-de-ser dos seus funcionários.  
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A revisão de literatura mostrou que essa postura adotada pela instituição não é 

singular. Bendassoli (2012) destacou o paradoxo existente nas organizações, as quais exigem 

de seus funcionários a produtividade e qualidade, ao mesmo tempo. Os relatos de nossos 

colaboradores revelaram esse paradoxo. O aumento das atividades restringe as possibilidades 

de uma concentração necessária para determinadas tarefas, o que leva, muitas vezes, aos 

equívocos e atrasos no encargo assumido pelo servidor. Além do mais, o excesso de tarefa 

implica em atividades diferentes, desempenhadas pelo mesmo servidor, o que gera, ao final 

do expediente, um cansaço extremo e a sensação de que não fez nada concreto, finalizado. O 

relato de João nos fala desse acúmulo de atividades: 

“Eu nunca esqueço isso. Um determinado juiz chegou pra mim e disse: ‘eu tenho uma 

missão quase impossível para você, se você aceitar... Eu quero que você cuide do (citou o 

nome do setor) e aviso que esse setor, até hoje, desde seu início, ninguém deu conta e eu 

queria que você tentasse, para dar uma melhorada, pois eu conheço o seu trabalho. São 

novecentos processos, e você vai trabalhar sozinho... Agora, lembre-se que o movimento 

dentro desse setor não se interrompe, pois entra coisa e sai coisa todo dia do lugar. Eu 

aceitei a missão, trabalhei lá por dois anos e com um detalhe; eu não apenas fazia a parte 

administrativa do setor, mas também fazia todos os despachos de todos os processos, fazia 

todas as sentenças de embargo ou execução, serviço do gabinete... O juiz só fazia assinar, 

nem lia, ele já sabia como era o meu trabalho. Nesse período, eu vivia em um nível de 

estresse absurdo. Trabalhava muito... Muitas foram às vezes que isso ocorreu, começando a 

trabalhar às 7h da manhã, saindo para almoçar as 17:3h, sem intervalo comercial. Fiz isso 

muito. Porque acumula tudo (o trabalho), junta tudo, você cria uma bomba relógio, ou não é 

verdade? E quando eu saí de lá... já passando mal... já dizendo que não estava me sentindo 

bem, que ia me afastar... entreguei minha função...” 
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A historicidade a qual estamos inseridos, conforme a compreensão de Heidegger 

(1954/2012), determinada pela era da técnica, comentada no tópico sobre a essência da 

técnica, constitui o mundo do trabalho de forma a assegurar o controle e exatidão, visando à 

eficiência. O mundo do trabalho foi dividido em setores e os gerentes encarregados de 

controlar o comportamento e a produção. Ao trocar o mundo do trabalho por setor, o 

trabalhador passou a viver em setores; não reconhece mais o mundo. Conforme o filósofo, 

como a natureza que é entendida como matéria prima, fonte de exploração, igualmente ao 

trabalhador se dá o mesmo entendimento. Ele torna-se recurso humano disponível para o 

abuso; não é mais importante que os instrumentos que utiliza. 

Além disso, seguindo o pensamento de Heidegger (1927/2006), o mundo do trabalho é 

o ambiente onde se dá o acontecimento humano, por permear todos os outros mundos 

particulares. As coisas ou edificações são feitas pelo trabalho. É nesse local, no ocupar-se-

com-os-outros, que o homem se constitui. Então se torna fundamental a compreensão desse 

mundo particular do trabalho, do conjunto instrumental que o compõe, assim como das 

possibilidades do poder-ser do trabalhador, para que esse sítio se torne de fato um mundo 

onde as singularidades possam ser concretizadas. Torna-se necessário que a instituição se abra 

para a construção de um espaço para acolher essa demanda, espaço onde o sofrimento possa 

se expressar, ser compreendido e interpretado. E igualmente de onde possa surgir o gesto 

iniciador para as resignificações daquilo que vai perdendo o sentido de ser. 

Como mencionado, o sentido do sofrimento relatado por nossos colaboradores, apesar 

de estar relacionado com o excesso de tarefa, apontou igualmente para a condição existencial 

de ser-com. O sofrimento apontou para a convivência. 

Compreendemos que nossos colaboradores ingressaram na instituição interpelados 

pelo motivo. Em conformidade com Heidegger (1927/2006), o motivo é o que move o homem 

a fazer uma determinada escolha. O motivo não obriga, ao contrário, desvela o livre, e 
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encaminha o homem para as conexões de significados e mundos. Eles chegaram ao mundo do 

trabalho na abertura que lhes eram possíveis e ali encontraram a si mesmos, nos afazeres, nas 

ocupações. O mundo do trabalho mostrou-se aberto às singularidades. Entretanto, o motivo 

foi sendo destituído de sentido na medida em que determinadas situações do trabalho 

chegavam aos colaboradores como aquilo que pergunta. Assim, Pedro pergunta: 

“O que é isso? Onde nós estamos? Isso aqui é brincadeira? Eu venho para cá, não é 

para brincar. Eu acho isso deprimente, eu faço meu trabalho... eu faço porque eu gosto”. 

Aquilo que pergunta só chega à abertura do ser quando este é afetado pela 

compreensão do que aconteceu. Como já foi referida, toda compreensão se dá a partir de um 

estado de humor. Interpretando Critelli (2006), entendemos que o homem é emocionado. 

Tudo o que ele faz é permeado pela emoção, que mostra ao homem como ele tem sido neste 

mundo, inclusive a dimensão das tramas de sentidos entrelaçadas entre os homens e as coisas, 

imprescindíveis para que o mundo e o homem possam acontecer.  

Ainda, seguindo o pensamento de Critelli (2006), as tramas são imprescindíveis, pois 

proporcionam ao homem o sentimento de pertença, de que é acolhido e que assim, pode 

experimentar ‘um deixar ficar sossegado’. As redes cuidam para que o homem não se depare 

com sua condição existencial mais própria, que é o poder-ser. Como igualmente já foi 

comentado anteriormente, ao homem só cabe esse encargo: poder-ser no mundo. No entanto, 

conforme Critelli (2006), o mundo é inóspito ao homem. Ele não tem a fixidez de uma árvore 

ou a permanência de uma pedra. “Ser-no-mundo como homens é habitar esta e nesta 

inospitalidade” (p. 17).  O homem se move, anda pelo mundo. Assim, para que a existência se 

concretize, urge cuidar do mundo, fazer as coisas para habitá-lo e compartilhar com os outros 

homens. O cuidado é orientado pelas emoções. O sentido das coisas é dado pela linguagem, 

linguagem emocionada. 
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Além do mais, as redes de significâncias que acolhem o homem, conforme Heidegger 

(1927/2006), são construídas na cotidianidade, na convivência. São costuradas com linhas e 

tecidos de diversas espessuras, conforme o horizonte histórico onde cada existência se funda e 

igualmente o horizonte histórico da civilização. Retomando o que foi exposto no tópico sobre 

a essência da técnica, as referidas redes estão sendo costuradas nos moldes ditados pela era 

tecnológica. O apelo que conduz o homem para ser já chega revestido no modo de ser da 

técnica. Assim, a convivência evoca o homem a ser de um determinado modo e não de outro. 

Evoca o homem para ser no modo impessoal. Este é o perigo da segurança, viver no modo da 

impessoalidade. Relembrando, o filósofo não atribui nenhum valor de degradação a esse 

modo-de-ser no mundo. Ele entende que os modos de convivência na impessoalidade são 

positivos e que predominam na existência humana. O homem, na maioria das vezes, ou 

mesmo durante toda a sua existência, vive conforme os modos já determinados pela 

convivência. E ela, na maioria das vezes, se dá nos modos deficientes, como falação, 

curiosidade e ambiguidade. Assim, o ser-com “... desconsiderado ‘conta’ os outros sem ‘levá-

los em conta’ seriamente, sem querer ‘ter algo a ver’ com eles” (Heidegger, 1927/2006, p. 

182). O modo-de-ser na impessoalidade dissolve o ser próprio do homem, e todos passam a 

ser no modo dos outros. Ser misturado ao todo é muito seguro, tranquilo, já que o impessoal 

tira o encargo do homem de ser. É ela quem responde por tudo, se responsabiliza por todos. 

Assim, o filósofo nos fala: 

 Na cotidianidade, a maioria das coisas é feita por alguém de quem se deve dizer 

que não é ninguém. Todo mundo é outro e ninguém é si mesmo (p. 185)...  

A convivência no impessoal não é, de forma alguma, uma justaposição acabada 

e indiferente, mas é um prestar atenção uns nos outros, ambíguo e tenso. Trata-

se de um escutar uns aos outros secretamente. Sob a máscara do ser um para o 

outro atua o ser um contra o outro. (Heidegger, 1927/2006, p. 239) 
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A partir do que foi exposto, podemos pensar que o modo de ser na convivência da 

instituição, relatada anteriormente, revelando a existência da intimidade que permeia as 

relações, caracteriza-se como uma estratégia contra o adoecimento. É uma trama que vem 

sendo tecida de acordo com a cotidianidade, orientada pela circunvisão, pela compreensão de 

todo o conjunto instrumental quanto à utilidade e finalidade. Nessa instituição judiciária, o 

volume de trabalho tem aumentado em proporção desigual ao ingresso de novos servidores. 

Dessa forma, para que a atividade de trabalho seja de fato concretizada, a trama de relações 

vem sendo solidificada cada vez com nós mais apertados, dificultando uma pretensa 

dissolução. Além disso, vem sendo consolidada como o conjunto de modos de ser possíveis. 

Tudo aquilo que se dá fora desse conjunto não é acolhido por essa trama.  Ainda, à medida 

que a pressão para se alcançar as metas estipuladas pela instituição aumenta, o conjunto das 

relações possíveis se restringe. As linhas ficam mais curtas ao costurar os liames da amizade, 

cooperação e consideração. Quando o sofrimento emerge, o conjunto das relações fica 

ameaçado, pois não é possível demorar junto àquele que sofre. A impossibilidade se dá não 

apenas por comprometer a produtividade, mas também por revelar o que ninguém quer ver. O 

sofrimento incomoda o outro, promove o estranhamento. Dessa forma, ele não é considerado. 

Passa a ser tratado com desconfiança, como nos relatou Alfeu.  

Seguindo o pensamento de Heidegger, entendemos que a convivência esconde em si o 

perigo que acompanha o homem na sua existência, que é o apelo provocado pelas tonalidades 

afetivas fundamentais, pois, lembrando Critelli (2006), os sentidos faltam quando as emoções 

que os envolviam mudam. Conforme já exposto anteriormente, as afinações de humor 

fundamentais arrancam o homem da cotidianidade, tiram-lhes o sentido e os deixam no vazio. 

Elas mostram ao homem a insignificância de tudo o que existe à sua volta. As coisas só 

significam algo se preenchidas de sentido. É isso que as tonalidades afetivas revelam ao 

homem. Revelam que ele é só abertura, só possibilidade, ou seja, não é nada, que também é a 
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liberdade. O homem compreende, ao ser afetado por essas tonalidades afetivas, que cuidar de 

si é intransferível.  

Sob esse pensamento, como narraram nossos colaboradores, as tonalidades afetivas os 

tiraram do mundo das ocupações, esvaziando os sentidos atribuídos ao mundo do trabalho, 

inclusive em relação ao compartilhamento desse mundo com outras pessoas. Ainda, vimos 

que as experiências de sofrimento não ficavam restritas à esfera do mundo do trabalho. As 

experiências se referiam à própria existência, naquele momento. 

Assim, Alfeu sofreu pelas contingências impostas pelo trabalho, ao se distanciar do 

lugar onde habitava e também ao compreender que a possibilidade de construir outro lugar 

para habitar, próximo ao trabalho, mostrou-se inviável. Desse modo, passou a morar no modo 

do distanciamento e isolamento. Para Heidegger (1954/2012, p. 127), “o homem é à medida 

em que habita”. Morar da forma como Alfeu se mostrou, chega-nos como morar na desolação, 

no deserto. O mundo do trabalho também passou a ser entendido como deserto, pois a 

angústia que lhe assolou o arrancou do mundo das ocupações e lhe colocou diante do nada. 

Voltando a Sá (2010, p. 186), diante da angústia, “o homem é um ser dotado de mãos”, porém 

suas mãos seguram apenas possibilidades, e como essas não são substâncias, o homem não 

segura nada. Continuando esse pensamento, como é de sua constituição ocupar-se, Alfeu 

voltou para as atividades do trabalho, no entanto, de forma desinteressante, desmotivada, sem 

sentido.   

O sofrimento narrado por João igualmente não habitou apenas o mundo do trabalho. A 

motivação que o levou a ingressar na instituição foi sendo destituída de sentido na medida em 

que ele se deparava com o gesto do outro que, na sua compreensão, colocava em questão a 

dignidade humana. Apesar de se “afogar” nas atividades de trabalho, João revelou o martírio 

que o trabalho lhe provocava. A convivência mostrava ser insuportável. Igualmente tornava-

lhe intolerável as ações do homem. Ele referia à sociedade como sendo um “processo 
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decadente e promíscuo”. Sua narrativa revelou o sofrimento que o aprisionou no tédio 

profundo. Feijoo (2011, p. 51) menciona o tédio que tira o sentido de tudo. “A rotina e a 

repetição trazem consigo a ausência de sentido e, ao sentirmos que nada tem sentido, o tédio 

alerta para o insuportável do cotidiano, do familiar, do ser obrigado a viver”. O sofrimento de 

João mostrou a decepção com o mundo:  

“Porque a gente vive uma mentira, quer dizer a gente e estou me incluindo, mas 

assim, apesar de ter consciência disso, eu vivo. Se vive em uma mentira”.  

Essa fala nos chega como a compreensão de João diante da existência, da “insensatez 

da vida” (Boss, 1975, p. 17).  

A experiência de sofrimento relatada por Pedro, por sua vez, apesar de ter ficado no 

âmbito do mundo do trabalho, mostrou, em algumas falas, que ele habita todos os seus 

mundos. Compreendemos que a indignação relatada por ele mostra-se em todas as situações 

de convivência, seja no mundo do trabalho militar ou na faculdade. Como João, o relato de 

Pedro revela a amplitude da sua indignação, diante do mundo: 

“Está uma situação insustentável! Crise de ética, de compromisso, de moralidade que 

a gente está vivendo. Eu não sei se você percebeu. Mas é sem precedentes. A gente está 

vivendo uma ditadura agora, que eu não sei”.  

Seguindo o pensamento de Critelli (2006), quando o homem escuta o apelo de ser e cai 

no vazio, abre-lhe a possibilidade de compreensão de como vinha vivendo até então. O 

homem percebe as escolhas que foram feitas, os modos de relacionamento que vinha 

mantendo, e da sua condição existencial, que é empenhar-se para ser si próprio. Contudo, o 

vazio dá medo, pois ser si próprio é só possibilidade. Pode não dar certo. De todo modo, o 

homem tem que construir outros sentidos para preencher os que lhe foram arrancados. E, para 

isso, ele tem que voltar a viver no modo da convivência. Assim, diante do medo que o vazio 

fez, o homem pode escolher calar a voz do apelo e mergulhar novamente na impropriedade da 
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convivência, ou então, “decidir a vir a ser quem, propriamente, pode vir a ser” (Critelli, 2006, 

p. 137). Essa segunda escolha implica em empenho, em voltar à convivência, porém, 

tentando, a cada vez, ser si próprio, mesmo correndo o risco de nunca conseguir tal intento. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 “Viver não é? É muito perigoso. Porque 

ainda não se sabe. Porque aprender-a-viver é 

que é viver mesmo”. Guimarães Rosa, 1994 

 

As experiências de sofrimento narradas por nossos colaboradores revelaram a 

vulnerabilidade da existência humana no empenho de ser si mesmo. O mundo do trabalho 

mostrou ser propício para o sofrimento, que surge a partir de um estranhamento na 

convivência e nos afazeres. As narrativas trouxeram palavras carregadas de sentido que 

apresentaram o sofrimento como aquilo que fere, que isola em uma ilha, que decepciona e 

martiriza. Seguindo o pensamento de Heidegger (2009), o sofrimento restringe as 

possibilidades de existir, pois a concretização do cuidado ontológico dá-se nos modos da 

privação. Assim, ferido, as ocupações com as coisas e a convivência ficam restritas, o gesto 

não aponta mais para longe. Igualmente a singularidade esvazia do vigor, fica esperando 

chegar o novo sentido encontrado pelo sofrimento. O esvaziar, para Heidegger (2009, p. 44), 

“é o livre não ocupado”. 

Além disso, compreendemos que o sofrimento relatado por nossos colaboradores 

descortinou a conjuntura que se dá no trabalho na instituição judiciária, revelando a 

importância de uma parada demorada sobre os sentidos apontados nas narrativas. Heidegger 

(1927/2006, p. 134) concebe a conjuntura como “o processo ontológico de possibilitação da 

integração dos diversos modos de ser no mundo”. Assim, dar uma conjuntura implica nas 

possibilidades do ser do conjunto instrumental nas destinações do “para que” da serventia e o 

“em que” da possibilidade de emprego. Seguindo esse pensamento, compreendemos que as 

destinações constituem os sentidos do trabalho. E partindo das narrativas, compreendemos 

que os sentidos estão esquecidos nos afazeres e na convivência. Seguindo o entendimento de 

Heidegger (1927/2006) de que o homem encontra seu ser naquilo em que se ocupa, o 

esquecimento do sentido de ser servidor público o conduz ao empenho desenfreado nas 
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tarefas, em busca do sentido de ser. Assim, o servidor, quanto mais abarrotado de tarefas, 

mais se distancia do seu ser. Além do mais, a convivência no trabalho igualmente se dá nos 

modos deficientes e indiferentes.  

Contudo, o sofrimento, por restringir a abertura para a compreensão e limitar as 

possibilidades nas relações com o mundo, abre o mundo àquele que sofre. Com o mundo 

aberto, sem relações de sentido, diante do vazio, no sentido do “livre não ocupado” citado por 

Heidegger (2009, p. 44), aquele que sofre só resta a si mesmo, como possibilidade. Esse é o 

momento que se descortinam as possibilidades de resignificações de mundo, de apropriação 

do si próprio, e de renovação dos modos de convivência.   

Ora, cada experiência é singular. A multiplicidade, como nos mostra Dutra (2013, p. 

207), é a “que nos constitui, que se torna possível a abertura às distintas singularidades e 

alteridades do outro”. Nesse entendimento, a multiplicidade e singularidade são copertinentes. 

Dessa forma, vislumbra-se uma possibilidade de se procurar outro sentido que torne a 

convivência no mundo do trabalho ser digna de ser vivida, pois o antigo já se perdeu no 

esquecimento. 

Porém, a procura é uma tarefa espinhosa, tendo em vista a historicidade na qual se 

encontra a instituição judiciária. Inspiradas em Heidegger (1954/2012), entendemos que ali 

vige o que a tecnologia ou o pensamento que calcula concebe. Por isso, o novo sentido para 

ser servidor público não será encontrado nos caminhos possíveis da instituição que calcula, 

pois, como analisamos no tópico sobre a técnica, a conjuntura que se dá na instituição é 

discreta em relação aos sentidos do ser. O sentido ou a sua falta, que faz sofrer, não é 

percebido pelos olhos que controla e quer alcançar metas. Para Heidegger (1954/2012, p.58), 

“pensar o sentido tem outra essência do que a consciência e o conhecimento da ciência”. 

Pensar o sentido é mais do que ter consciência, por isso, não se consegue esse pensamento 

com o controle da técnica.  
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O sentido pode ser encontrado em outro caminho, naquele cujo solo é propício ao 

pensamento que permite a reflexão e meditação. Esse pensamento, por sua vez, evoca 

palavras que mostram o lado do real que fica velado ao transitar pelo mundo da técnica. O 

caminho que medita acolhe a palavra que fala como poesia, que como tal, chega ao homem 

como apelo que acena o sentido. Seguindo esse pensamento, trazemos parte da letra da 

música “Redescobrir”, de Gonzaguinha e cantada por Elis Regina, que fala da reflexão como 

um processo de desencobrimento da essência do ser, nesse mundo da técnica. Ela fala da 

circularidade do pensamento, da magia, mistério e beleza da existência plena de sentido, do 

trabalho, ocupação, como dança e da convivência que pode ser ressignificada, possibilitando o 

ser-com no modo da consideração; 

Redescobrir  

 

Como se fora brincadeira de roda 

Memória! 

Jogo do trabalho na dança das mãos 

Macias! 

O suor dos corpos, na canção da vida 

Histórias! 

O suor da vida no calor de irmãos 

Magia! 

Como um animal que sabe da floresta 

Memória! 

Redescobrir o sal que está na própria pele 

Macia! 

Redescobrir o doce no lamber das línguas 

Macias! 

Redescobrir o gosto e o sabor da festa 

Magia! 

Vai o bicho homem fruto da semente 

Memória! 

Renascer da própria força, própria luz e fé 

Memórias! 

Entender que tudo é nosso, sempre esteve em nós 

História! 
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Somos a semente, ato, mente e voz 

Magia! 

Não tenha medo meu menino povo 

Memória! 

Tudo principia na própria pessoa 

Beleza! 

Vai como a criança que não teme o tempo 

Mistério! 

Amor se fazer é tão prazer que é como fosse dor 

Magia! 

Apesar de ser um pensamento que exige paciência e cuidado, como a que tem o 

jardineiro quando planta uma muda de roseira, de acordo com o filósofo, todas as pessoas 

podem cultivar esse tipo de pensamento. Pois pensar aquilo que é digno de ser pensado é 

como caminhar de volta à morada do ser, ao nosso ser. O caminho de volta para a casa é 

familiar e habitual.  

 O Homem é o ser que pensa, ou seja, que medita. Não precisamos, portanto, de 

modo algum, de nos elevarmos às ‘regiões superiores’ quando refletimos. Basta 

demorarmo-nos junto do que está perto e meditarmos sobre o que está mais 

próximo: aquilo que diz respeito a cada um de nós, aqui e agora; na presente 

hora universal. (Heidegger, 1959, p. 14) 

Assim, os sentidos de ser servidor público e do sofrimento em relação ao trabalho são 

dignos de serem pensados.  Pois se trata da existência, do acontecimento do homem na 

historicidade ditada pela tecnologia. O mundo do trabalho pode ser propício ao sofrimento, 

porém, lá também é o sítio onde brota a fonte que rega o solo que torna possível a reflexão, a 

pergunta que não cala, enfim, o solo onde o pastor guarda o ser. Como diz Pedro: 

“Gente, a gente tem responsabilidade, a gente não pode ser omisso...”. 
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6. ANEXOS       

6.1. Narrativa da experiência de sofrimento vivida por Alfeu 

Alfeu 
10

 é um homem de 46 anos, e entrou na instituição, mediante concurso público. 

Eis seu relato: 

Quando entrei aqui no trabalho, fui destinado para ... (nome da cidade do interior, 

local da unidade de trabalho na qual foi lotado). Depois de passar um ano lá, alguns colegas 

que não eram casados, que não tinham filhos, que estavam numa situação muito mais 

tranquila do que a minha, eu via esses colegas saindo... e eu ficando. Depois de certo tempo, 

isso foi me gerando um desconforto... Porque... assim... filhos para acompanhar, pra deixar 

na escola, para pegar, mulher para deixar na faculdade... ela... ainda estava na faculdade. 

Então, depois de um longo tempo nesse sofrimento eu tentei levá-los para lá, mesmo sabendo 

que alguns colegas estavam saindo. Eu disse: “Não, para depois não acharem que eu não 

tentei todas as formas”. Então, eu os levei pra lá. 

A Faculdade da minha mulher... acho que ela trancou, mas deu certo, ... ou ela não 

estava fazendo... é ela ainda não estava fazendo. Então eu aluguei uma casa e minha filha 

passou mal nessa casa. Assim que a gente chegou, ela já foi... uma gripe... um sintoma, um... 

Em menos de quinze dias, eu os mudei de casa. A gente foi pra outra casa, saímos do 

ambiente de poeira, e nessa outra casa os problemas persistiram. Eles passaram somente 

quarenta e cinco dias comigo lá. Nesses quarenta e cinco dias, minha filha foi pra aula 

quatro dias. O restante foi tudo falta por motivo de doença. Nessa época ela tinha três ou 

quatro anos. É... tinha três. E nesse período, a gota d’água foi quando meu sogro e minha 

sogra foram passar o final de semana comigo, e por coincidência a gente ia visitar os 

municípios próximos... e ela anoiteceu e amanheceu com febre, com febre muito alta. A gente 

                                                           
10

  Todos os nomes de pessoas e cidades (com exceção de Natal), são fictícios, a fim de se preservar o sigilo. 
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buscava os médicos no ambiente, no município e não encontrava, urgência... não 

encontrava... ele (o médico) tinha ido para outro município. 

Então tomei a atitude de vir para Natal. Então viemos embora todos que estavam me 

visitando, porque não tinha condições. E quando ela veio, ela veio com febre de trinta e nove 

e meio, e foi direto para o hospital. Ficou internada e eu tive que ficar aqui o resto da 

semana.  

Daí eles já não voltaram mais comigo. Eu os matriculei em nova escola, comprei livro 

de novo, outros uniformes, matrícula, paguei tudo de novo. Eles ficaram aqui e eu tive que 

voltar, entregar a casa e voltar a morar na casa com meus colegas, que era onde eu morava 

antes. 

Nesse meio termo, eu recebi, de alguns colegas que trabalhavam comigo, críticas, 

dizendo que tudo tinha sido armação minha, pra que isso estimulasse eu voltar logo pra 

Natal. Não tive apoio de ninguém lá, assim, nesse sentido, de seu filho estar doente... de 

cuidado... sei que... não. Com isso, tudo piorou. Porque eu ia insatisfeito. Por exemplo, a 

gente se reunia para ir em um carro só. Eu não tinha diálogo com meus colegas no carro... 

eu ia e voltava... não por eu querer, porque eu não me sentia bem ... não tinha... Eu inventava 

que ia dormir, que..., mas não tinha diálogo. Porque, porque no momento crítico eu não tive 

apoio de nenhum deles. Como é que depois desse momento, quando tudo se harmonizou, 

quando ela chegou aqui, quando minha filha veio pra cá... Aí como é que depois eu vou me 

aproximar dessas pessoas que não me ajudaram no momento crítico? Não tinha como. 

Infelizmente eu não tive esse poder de reação. 

Então eu fiquei um pouco distantes deles. Aí, comecei a trabalhar muito desmotivado, 

recebendo críticas ainda, lá, que ... principalmente... que tinha sido armação minha, que a 

menina não tinha adoecido, que eu deveria permanecer lá. Porque também tinha outros 

colegas que estavam lá há mais tempo que eu e que também estavam permanecendo e que 
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esses também se achavam no direito, e eu não tiro o direito deles, de retornarem para Natal 

mais cedo que eu. E eu não estava com paciência de aguardar isso, porque eu já tinha visto 

dois ou três terem vindo embora e não terem problemas tão grave. 

E diante disso eu procurei a presidência, fui ao Presidente, falei com o Presidente, 

falei com o Secretário, e todo mundo só dizia “Aguarde, aguarde que a gente vai resolver, 

vai resolver”. Mas a gente não via solução concreta. Você não vê. Você só vê... é... o jogo de 

interesse. Se fulano de tal conhece o sicrano daqui, ou o político daqui, então, o sicrano 

pediu pra trazer fulano, então fulano vem. Melhorou um pouco agora, porque agora a gente 

tem um concurso de remoção. Então a coisa está um pouco mais moralizada, mas a gente 

ainda vê algumas coisas que transferem, dando o provisório (lotação provisória), e a pessoa 

permanece, mas a coisa ainda está acontecendo. Isso era um desconforto muito grande, 

chegou a um ponto de eu ir trabalhar barbudo, de passar semanas e semanas barbudo, de 

cabelo grande, e as pessoas olhavam pra mim e falavam: “Menino, está parecendo um 

bicho!” E eu, “pois é, é assim que estou me sentindo”. Estava me sentindo um bicho... Era ... 

era assim, era... aquilo que eu queria passar pra eles, era o meu sentimento. Como eu não 

podia, não tinha proximidade com ninguém, então era o externo que eu podia passar. Então 

meu sentimento era ficar barbudo, ficar cabeludo, ficar sem fazer barba, ir um pouco 

relaxado realmente para o trabalho.  

Assim, foi uma barra. Isso refletiu... assim, esse meu sentimento, e o sentimento de ter 

família, de estar distante da família, diziam que eu queria estar distante, que era armação 

minha, então houve tudo isso deles, de dizer respeito à família, dizer respeito a um 

sentimento... As pessoas se tornam muito... quando você vê o eu, você se fecha muito na sua 

vida então ...principalmente quem está no interior. Um colega sempre dizia que os diretores, 

eles administram o caos porque, além disso, que todo o servidor que está no interior quer vir 

pra capital, não tem recursos. Os problemas que surgem, como o local de trabalho é distante, 
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é o último a ser atendido, e os problemas não são resolvidos. Então, tudo isso dificulta. Essa 

é administração do caos, o diretor tem que administrar isso. 

Ele (o diretor) também era um dos que... que todo diretor também quer ir para sua 

casa cedo, que vir para Natal cedo. Geralmente eles não moram lá. Só um agora, que está 

morando lá, mas geralmente não morava, vinha pra Natal, inclusive vinha conosco. 

Então assim, depois que eu consegui essa alma boa, de ir pro meu lugar, de 

sensibilizar com a situação que eu estava passando, que disse: “Não... eu vou pra lá para 

estudar”, foi que eu consegui essa permuta, direta. É tanto que ele ainda está lá, e muitos 

ainda me criticaram achando que eu tinha feito qualquer tipo de acordo que eu não fiz. Prá 

mim foi muito bom porque eu vim, foi ótimo porque eu vim pra perto da minha família, e ele 

porque estava envolvido num ambiente de muita farra e muita bebida aqui... então ele 

também... pra ele foi bom, porque ele se ausentou disso, e foi realizar um sonho, que era a 

faculdade dele, que, por incrível que pareça, ele não conseguia realizar aqui na capital, 

justamente por causa desses colegas, por causa das farras. Então ele está realizando isso. Eu 

me senti bem assim, porque ele fez muito bem pra mim e pra minha família, e ele também está 

fazendo um bem a si próprio. Foi muito bom por isso. 

Esse meu problema também gerou... O oficial de justiça... porque logo depois que eu 

vim embora, ele também sentiu, porque a gente era unido pelo problema. É por isso que as 

pessoas fazem terapia... de grupo. Porque o terapeuta procura reunir os mesmos sintomas, as 

mesmas situações, pra você ver que você não está sozinho com aquele problema. Por 

exemplo, quem tem uma doença, quem passou por uma doença grave, quem perdeu um filho, 

então se junta naquele grupo, e eles se fortalecem entre si. Então isso aconteceu comigo e 

com ele. Me fortaleci na amizade com ele, e ele a mim. Então quando eu vim embora, e por 

incrível que pareça, ele também passou pela mesma situação que eu passei. Ele ia para o 

trabalho barbudo, relaxado, cabeludo... quer dizer, a coisa se repetiu, porque ele também 
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estava querendo ir embora, estava também com esse problema, não de saúde, mas ele estava 

incomodado, querendo ir embora. Ele disse que praticamente passou pela mesma situação. 

Eu achei interessante porque eu nem sabia disso. Não houve uma combinação... aconteceu. E 

depois que ele foi embora (para Natal), foi que ele comentou comigo que ele tinha passado 

pela mesma situação que eu havia passado. “Rapaz, sem perceber, eu comecei a ir trabalhar 

relaxado, barbudo, cabeludo, e depois foi que me toquei: meu Deus, estou passando pela 

mesma situação que ele passou. Ele só se tocou depois do que aconteceu. E eu...É... é uma 

coisa que meio que... claro que era porque que eu queria, mas não porque eu me sentisse 

bem, porque eu estava incomodado com tudo aquilo que estava me envolvendo. Então não 

era um corte de cabelo ou uma barba que ia me fazer melhor. Então, e eu acho que era 

aquele sentimento talvez até, não sei, de sofrimento assim, porque a minha família estava 

sofrendo aqui, longe de mim. Então, porque eu estaria tão bem lá? Então, eu acho que eu 

quis compartilhar. Talvez tenha sido isso. Você pensando assim, com calma... coisa que eu 

não veja, mas talvez tenha sido isso. Compartilhar o sofrimento deles (família) aqui, comigo 

lá... o sentimento era esse de estar barbudo, feio. Eu acho que era isso. 

Eu ia pra lá na segunda e voltava na sexta, ou quinta, às vezes a gente conseguia 

trabalhar até um pouco mais tarde... e os dias lá, assim, eram cruéis porque não era como 

aqui, a gente trabalhava os dois expedientes. Muitas vezes, eu chegava as sete e trinta e já 

teve dia de eu sair de lá às dez e trinta da noite. Passava o dia todo lá. A gente almoçava no 

trabalho. Muitas vezes você não tinha um descanso, um intervalo. Até hoje é assim, os dois 

expedientes. Como o número de servidores é pequeno, não dá para fazer um revezamento, 

então, o que você faz: tem que ir todo mundo pela manhã e pela tarde. E assim você fica 

também desmotivado, sofrendo com isso, porque você faz tudo.  

Quando eu entrei no serviço, faltava alguém no... (nome do setor), eu ia, faltava 

alguém no... (outro setor), eu ia lá ajudar. É tanto que eu aprendi muita coisa, foi um bom o 
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aprendizado, mas porque eu também estava disposto a isso, a aprender. Então eu ia para... 

(outro setor). Quando faltava alguém eu dizia: “não, pode deixar que eu vou, sem 

problema”. Ia pra lá. E é essa disposição, claro, que quando você está disposto a algo, você 

também quer algo em troca, não em dinheiro, não, não. Pelo menos em reconhecimento. E... 

muitos não reconhecem isso. Na hora em que você quer uma ajuda, na hora... É, aí você vai 

se desmotivando porque, assim, as pessoas que estão lá mais antigas do que você... ninguém 

faz quase mais nada, só faz aquilo que tem que fazer... e você ajuda fulano, ajuda sicrano e 

de repente se deu, passei por uma situação em que não tive o apoio de ninguém, não tive a 

ajuda de ninguém. Ninguém se sensibilizou com isso. Aí eu disse: então eu estou numa ilha. 

Me senti  numa ilha. Numa ilha sozinho. Aí quer dizer, você fica sozinho nessa situação. Uma 

situação que você participou com todo mundo, e na hora em que você está sozinho ali, não 

tem ninguém pra te socorrer. É, é muito difícil. Foi muito difícil. Na época, a minha esposa 

teve a audácia de vir também falar com o presidente.  

Ela veio aqui, e eu acho que foi o extremo, assim, porque quando eles souberam lá, 

eles me disseram que eu tinha armado isso. E eu jamais... eu podia até ter sido, de alguma 

forma ter sido penalizado, porque é um problema meu e minha esposa foi lá, falou com o 

presidente e eu nem sabia disso. Fiquei sabendo no final da tarde. E a gente até discutiu, 

“porque é sério, não era para você ter feito isso”, porque quem tem que resolver, sou eu, 

como servidor, e não a família. Só que assim, eu acho que isso já estava abalando tanto a 

nossa família, e esse convívio e tudo, que ela resolveu vir também. Estava abalando por que 

assim, a questão de você sair segunda-feira, eu não moro em apartamento, eu moro em casa. 

Então você sair na segunda e voltar na sexta, e portão pra abrir e portão pra fechar, é 

perigoso. Eu moro em Parnamirim, que na época, e hoje ainda, mas na época estava com um 

índice de assalto muito grande. Então você fica naquela e diz “Pô, eu to aqui, to trabalhando, 

mas e a minha família? Como está? Será que ela foi deixar meus filhos na escola? Será que 



134 

ela já voltou? Será que eles estão fazendo prova? Será que eles estão estudando e estão se 

dando bem nas aulas?”. Então você fica, fisicamente, você fica lá, mas seu pensamento está 

aqui, com sua família. E eu recebia muitas críticas com relação a isso, porque os colegas não 

acreditavam nisso. Porque pra eles isso não é um fator, é só fantasia e você está lá e 

preocupado com sua família: “aah, que bonitinho, preocupado com a família” e tal... 

Tiravam sarro, não era brincadeira não. Por isso que, assim, no carro, eu também não 

queria assunto, porque como é que eu vou ter um diálogo com você se você acabou de me 

criticar por uma atitude minha? Uma atitude sadia, né? Porque eu não estava fazendo mal a 

ninguém, eu estava preocupado com a minha família. Então, a gente se envolveu muito nesse 

período.  A gente sofreu bastante. A gente, assim, digo como família. 

Mas saímos fortalecidos. Vencemos também graças à boa atitude do colega que ficou 

no meu lugar. Foi um anjo e eu sempre digo isso. É tanto que ele está se formando agora e eu 

já disse “Não, eu vou para a sua formatura” por que, de certa forma, indiretamente eu 

participei também disso. Sempre tenho contato com ele, quando ele precisa de alguma coisa e 

que está ao meu alcance, e mando alguma coisa, como ‘botar’ alguma coisa num malote, 

porque foi o cara que me ajudou muito. Melhorou muito quando eu passei a morar aqui em 

Natal. Parece até mentira, mas no dia em que minha filha veio, depois que ela passou uns 

três dias internada no hospital, ela passou anos e anos sem adoecer. Então, era o ambiente 

que fazia com que ela adoecesse. Lá é uma cidade muito quente e envolta em poeira, ela é 

baixa e quente, não corre vento, então isso proporciona... A água nesse período não estava 

boa. Então tudo isso estava proporcionando esse desconforto, esse mal estar.  

Quanto ao meu trabalho, não era uma coisa certa, eu fazia de tudo. Eu ficava 

basicamente responsável por todas as... (atividades) do setor. Todas. Então havia dias em 

que eu saía, semanas em que eu saía e que embaixo da minha mesa ficavam vários processos 

aguardando A.R (recibo de entrega dos correios) ou aguardando resposta. Então, assim, não 
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era falta de eficiência, isso eu tenho certeza. Não era falta de eficiência de serviço. Era mal 

estar do local que eu estava e da distância em que eu estava. Eu cogitei na época de eu ir e 

vir todos os dias, mas não deu. Nem financeiramente ou fisicamente eu não vai aguentar essa 

distância, diariamente.  

E agora, comparando aquela época com agora... Quando eu entrei aqui, por exemplo, 

eu era do Estado. E quando você passa num concurso a nível federal... até pra quem está 

entrando hoje é uma grande vitória porque a concorrência é desastrosa. Então, quer dizer, 

são sete anos, eu acho que eu tinha trinta e poucos anos. Pra você estudar com trinta e 

poucos anos... Com um garoto de vinte e poucos anos é diferente... você, com várias 

obrigações, e aquele garoto só com o pensamento de estudar e estudar... é até desleal. Mas é 

o que você tem. Então, eu estudava a madrugada toda e consegui passar, mesmo trabalhando 

e estudando, eu consegui. Então você vai motivado, como eu fazia, você vai pra ajudar...o 

fulano de tal está precisando e você vai e ajuda... tem cota pra fazer almoço, não sei o quê, 

você completa, você acompanha... fulano de tal faltou? Não, pode deixar que eu vou... eu 

cubro, eu aprendo, eu isso e aquilo. Então você vai completamente motivado, você vai com 

carga altamente positiva. Só que o ambiente no município não ajudava. Então isso já caiu 

pouco, essa ida e vinda e o perigo da distância e tudo... e pra hoje, assim, mudou da água 

para o vinho. Até porque sou formado em Administração e eu exerço a minha função em 

processos administrativos. Então, tem a ver com a minha função de formação. Não é a função 

que eu passei no concurso, mas tem a ver com minha formação acadêmica (A lotação está de 

acordo com a função do cargo efetivo). E assim, eu me identifico muito com o trabalho, 

adoro e gosto muito do trabalho, o ambiente do trabalho muito bom, favorável e nosso 

diretor também.  

Então, assim, lá, o que nos feria mais era o pensamento pequeno dos colegas, de 

achar que, por exemplo, parecia que cada um lá tinha sua ilha, e cada um tinha que 
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administrar sua ilha particularmente, assim, a sua ilha que eu digo é a sua vida, sua vida 

profissional. Então, fulano mora sozinho, é econômico, então ajunta muito dinheiro, então 

mora naquela ilhazinha separada. Aí o outro estava prestes a casar, estava ajuntando 

dinheiro pra casar, é pão-duro e não sei o quê, e mora também na sua ilhazinha.... e parece 

que as pessoas não tentam socializar suas ilhas, sabe? Fazer uma pontezinha de uma ilha pra 

outra pra poder: “ah, será que o seu problema é o meu? Será que a gente não tem um 

problema em comum? Será que a solução do meu problema não pode ser a solução do seu, 

que é parecido?”. Parece que a gente... que tá faltando um pouco disso no ser humano.  

Eu percebia que as pessoas estavam muito isoladas, fechadas em suas vidas, assim, 

muito particulares, e não tentavam, não se sensibilizavam socialmente. Morávamos juntos em 

três, mas por incrível que pareça cada um tinha o seu ambiente na casa. Então, eu tinha um 

quarto, um colega tinha outro, e um praticamente morava na sala porque gostava de um 

lugar ventilado e armava uma rede e ficava por lá o tempo todo. Mas também, quando 

chegávamos, cada um tomava seu banho e meio que se isolava assim. Eu, nos meus estudos, 

que eu estava estudando na época, e os dois na televisão, eram mais próximos... um é 

cearense e o outro é daqui de Natal, e eram mais antigos na casa e eram mais próximos.  

Eu me dava bem com o diretor, ele é uma pessoa muito boa e sadia também. Só que 

assim, ele se limitava na função de diretor. Então, o diálogo não era... porque também era 

pai... era uma outra situação porque ele estava ali porque queria, ele estava ali por causa de 

uma função, não estava ali por obrigação. Mas assim, o diálogo era mais como diretor do 

que como pai, do que como colega. Mas era um cara bom, assim, ele até me deu carta 

branca. 

Eu sou muito apegado a minha família, é tanto que aqui em Natal, quando eles estão 

em prova e como eu os ajudo, eu consigo administrar isso com o meu diretor, com o chefe, e 

muitas vezes até mudei o horário de trabalho. Tipo assim, eles estão estudando à tarde, aí eu 
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fico com eles à tarde para dar uma força para a prova e volto e compenso aquele horário. 

Até isso aqui eu consigo. Até eu anulo um pouco a minha vida por eles, mas eu estava lendo 

um dia desses que todo pai realmente tem que anular parte de sua vida, de seu tempo, para os 

filhos. Anular é você priorizar; assim, anular no sentido de você... parar e pegar ele (o filho) 

para estudar, entendeu? Por que eu estou vendo que vou ter que pegar um pouco mais do que 

eu peguei ano passado, senão ele não passa. Ainda é muito imaturo. Vou tentar... a gente 

tenta ir conduzindo-o para o caminho que a gente acha que é o correto, se ele não for, pelo 

menos a gente tentou. Hoje a minha esposa fica tranquila. A maior carga da 

responsabilidade lá em casa é minha. Eu digo, com relação a eles, assim, a ensinar e a 

cobrar. Então ela nem se preocupa com isso, porque a dosagem é... já é suficiente, de ensino 

e de acompanhamento... assim, ela me ajuda também, bastante. É uma força que é positiva. 

Bem tranquila.  

Relatar tudo isso pra você foi novo. Porque eu acho que nunca, só tinha comentado 

isso com minha esposa mesmo. Até com os colegas que são daqui, a gente evita porque a 

gente não sabe como é que o pessoal vai receber né? Se vai criticar, se vai acreditar, se não 

vai... porque tem muito isso também. Assim, quando você relata a... Todos nós temos uma 

história de vida, e a minha história de vida não é mais bonita do que a sua e nem melhor. 

Porque a sua também deve ser magnífica, de dificuldades, de coisas boas... e muitas vezes 

quando você fala “rapaz eu passei uns aperreios aí... foi difícil, não sei o que... pá pá pá pá 

pá pá”. Aí o cara: “Que nada, esse cara pensa que é o quê? Achando que a vida dele é 

melhor do que a minha? Não, a minha não é melhor. A sua também é tão boa quanto a 

minha.”. É isso que eu digo, assim, não comento muito porque não sei como é que a pessoa 

vai receber, entende? Porque a vida é sazonal, não é? Uma hora você está bem, outra hora 

você está muito mal... então... a gente tenta, claro, sempre está em cima... 



138 

Eu lembro que até pensei em desistir... até liguei pra você, não foi? Eu comentei com 

o diretor, para você ver o extremo que eu cheguei né? Eu comentei com elel: “Eu vou... eu 

estou pensando seriamente em voltar...” eu era policial civil aqui no estado. Ganhava... aí ele 

disse: “Mas rapaz, você é louco?”, aí: “Não, não”. Ele levou assim, na chacota. “Não, vai 

pra lá. Você não vai fazer isso não. Você não vai fazer isso não”. Aí eu: “Não, eu vou. Eu 

posso fazer, eu vou.”. Aí foi quando eu liguei e falei, realmente, falei com você e perguntei 

como é que seria, né? Como é que poderia ser. Quer dizer, para você ver o ponto em que eu 

cheguei. Eu ia dar muitos passos para trás se eu tivesse feito isso. Você então falou para eu 

ter paciência. É, “tenha paciência” né? Olha a gente tem um colega que passou, e eu 

acredito ele ter passado, assim, ele pediu, para você ver... esse nosso colega estava na (nome 

da cidade de lotação), que é próximo. Então ele estava passando também por uma situação 

meio complicada de convivência com a diretora, de tudo e tal, para você ver que ele preferiu 

pedir transferência para Brasília do que permanecer lá, que é bem pertinho de Natal. Tá lá 

em Brasília até hoje, um analista. Quer dizer, assim, não é um problema ímpar, sabe, uma 

coisa isolada. Pode ser que, se analisar direitinho, você encontre outras pessoas que... a 

instituição, muitas vezes não é feita para todo mundo, mas a gente tenta conviver com ela 

dessa forma. Muitas vezes, assim, a gente vê... foi pior, a gente melhorou muito. Mas assim, o 

nosso trabalho, ele parece que foi feito para poucos. Claro que está entrando todo mundo, é 

uma forma justa e isonômica do pessoal entrar, que é o concurso público. Ótimo. Maravilha. 

Mas aí eu acho que a gente ainda tem, assim, ainda tem alguns pontos que ainda ferem, 

porque não somos beneficiados. Tem algumas pessoas aqui que, não eu, pessoas que estão 

desde o início, que nunca receberam uma função (função gratificada), nunca tiveram 

oportunidade de desenvolver o seu trabalho... aqui mesmo, a gente tinha uma pessoa muito 

boa, excelente no trabalho, aí de repente quando você vai dar uma gratificação àquela 

pessoa que não teve oportunidade, chega uma outra de fora e a pessoa que era excelente 
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aqui, não recebe nada. Isso acontece em vários pontos da instituição e isso gera um 

desconforto, uma insatisfação de várias pessoas daqui. 

Eu não tenho nenhuma função.... eu tenho a GAS (função por atividade de segurança) 

né? Lá (cidade onde trabalhava) eu tinha uma função. Quando eu cheguei lá, eu tive que 

passar por um período de, como é que eu posso dizer, de quarentena, digamos assim, porque 

foi praticamente isso que o juiz decidiu. Porque como é que você tem uma função aqui, aí eu 

tenho um servidor que está disponível e tem uma função disponível. Ninguém está recebendo. 

Não está dando prejuízo pra ninguém. E aí você fica sabendo que o juiz prometeu: “Não, eu 

não vou passar para você agora não. Eu vou deixar um período para ver qual é a sua.” 

Depois de uns seis meses, sei lá quanto tempo, foi que ele me deu. Mas assim, essa pessoa 

não vê que ... 

A minha relação com o juiz era complicada. Assim, como ele disse algumas vezes, a 

gente almoçava junto, batia um papo junto... e ele dizia: “Não, rapaz...” , várias vezes ele 

dizia: “Não, rapaz... vocês ganham muito bem pelo que vocês fazem, que é carimbar papel”. 

Ele achava que a gente só fazia isso, carimbar papel. Era. Só era carimbador de papel. Então 

isso não foi só para mim não. Ele disse para todos que estavam na mesa. Então isso era a 

imagem que ele tinha de quem trabalhava com ele, lá. Que nós éramos somente carimbadores 

de papel, como se o pensador fosse somente ele, entendeu? E ele era atuante... trabalhador, 

isso aí ninguém pode negar dele. Apesar de só termos dois dias de audiência lá, não sei se 

ainda está assim hoje, mas ele era meio impositivo. Ele reclamava disso, mas me tratava 

bem. Tratava com respeito... respeito profissional né? Fui até a casa dele também, no 

apartamento dele. Olhe o meu atrevimento, fui falar com ele antes de entrar com o 

requerimento para pedir para vir para Natal. Foi isso mesmo. Aí ele me disse: “Olhe, não 

tenho nada contra, eu só vou colocar uma observação que eu só libero você se vier outro no 

seu lugar”, então foi isso. E assim a gente fez. Mas é uma pessoa tranquila, não tenho nada... 



140 

aliás, hoje se você me encontrar falando com alguém que trabalhou comigo lá, vai dizer que 

é um irmão meu, porque eu não tenho nada contra nenhum deles. O que passou, passou. Não 

vou levar isso para a minha vida de jeito nenhum. Levo como forma de análise e para 

crescer, mas como para me ferir, para dizer que eu estou... não, não tenho sentimento 

nenhum com relação a isso. Está tranquilo.  

Depois desse relato estou me sentindo tranquilo. É bom você falar um pouco né? 

Parece que as terapias são tão boas assim. Parece que você tira um pouco do peso, divide 

com alguém, né? Então é bom. É bom falar. E eu sou muito fechado viu? Mas eu falo muito 

também. Mas é bom, é bom o relato. É que na época eu só falava por telefone, não é? Nunca 

tinha vindo aqui, para conversar. É... eu falava pouco. Podia falar muito. Eu vivia em 

agonia. A gente passou a primeira agonia para entrar, que são as vagas escassas né? Não sei 

se você lembra que eu também liguei várias vezes para você: “Ah, está perto? Tá entrando? 

Não sei o quê...”. Aí, depois essa agonia de querer vir para mais perto. Mas assim, claro que 

eu espero também ser... claro, e eu espero que muitos não passem pelo o que eu passei. Mas 

eu acho que tem muita gente também que está nessa mesma agonia, porque muita gente que 

estava lá (cidade onde trabalhava) hoje já está aqui, ainda bem que está. Mas tem muita gente 

que deve estar nessa mesma agonia.  

Mas é bom ter passado porque faz parte da vida. Faz parte da vida. Você tem que... a 

gente tem que ver que isso faz parte do amadurecimento de algumas ideias, que a gente tem 

que ver que isso... assim, a gente não... A vida não vai ser só festas, só coisas boas. Também 

passam momentos mais difíceis para sempre superá-los, a gente passa por isso. Tem que 

levantar a cabeça e partir em frente, né? Mas assim, da época, quem queria vir para Natal, 

já está aqui. Outras pessoas foram pra lá, né? Na época, eu até sugeri assim, que se fizessem 

assim: quando você entrar para a instituição, que tivesse um tempo estipulado, três anos, 
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para ficar no interior, ou dois anos, seja lá como for. Como se fosse o tempo de carência. 

Depois desses três anos você entra na fila para o concurso de remoção.  

Eu me sinto muito feliz hoje. Até por ter passado por isso. Foi até um fortalecimento 

da nossa família. A gente se uniu mais. Eu nunca imaginaria que a minha esposa tivesse 

vindo aqui falar com o presidente da instituição. E ainda bem que era o Doutor ..., um cara 

compreensível Porque a gente sabe que hoje seria diferente. Mas foi com ele e ele a tratou 

bem e me parece que ela disse “Eu preciso dele aqui...”, foi bem incisiva nisso. Depois que 

eu soube, liguei para o secretário. Aí ele disse “ela esteve aqui, conversou com ele, só os 

dois”. Mas assim, isso nos fortaleceu, foi bom. Foi muito bom. 
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6.2. Narrativa da experiência de sofrimento vivida por João 

 

JOÃO tem 49 anos, ingressou na instituição por meio de concurso público. É 

aposentado por sofrer de uma cardiopatia grave. A entrevista ocorreu um dia após a sua 

aposentadoria. 

Eis seu relato: 

É assim. Essa questão profissional, no meu caso especifico, começou muito cedo. 

Aos quatorze anos de idade, eu cheguei para o meu pai, muito feliz porque eu tinha 

descoberto que eu era apaixonado por história, dizendo a ele que a minha intenção era fazer 

vestibular para história, me formar nisso, me especializar e iniciar algo em arqueologia. Era 

o que eu queria pra minha vida.  

E, naquele momento, fui completamente restringido. Ele me forçou a fazer 

Administração de Empresa, que era um sonho dele e não meu. E eu fiz... Foi meu primeiro 

curso da faculdade. Mas não era uma coisa que me dava prazer, pois eu não tinha nenhum 

interesse nele. Continuei gostando de História, de Filosofia, de Teologia... As coisas ligadas 

à mente humana, ao espírito do homem, sempre foram as coisas que me deram prazer na 

leitura e me chamaram atenção para buscar o conhecimento.  

Isso foi antes de entrar aqui. Mas, mesmo trabalhando aqui, eu sempre achei que o 

Direito era um curso que emborrecia as pessoas, porque as transformavam assim em meros... 

em meros buscadores da lei. Então eu transcrevo pra um pedaço de papel o que já está em 

outro pedaço de papel... era um copista... o operador do Direito era um copista. 

No entanto, um determinado magistrado, que eu estava à época no gabinete dele, 

começou a me estimular muito em fazer vestibular pra Direito. Então, fiz o curso. No inicio, 

eu achei muito interessante, porque tratava de questões mais ligadas ao homem, como 

Filosofia, Teoria Geral do Estado, Sociologia... Isso me agradava profundamente, porque 
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continuava relacionado à História. Quando eu entrei na parte mais ligada ao Direito, meu 

interesse começou a sumir, mas, mesmo assim me formei.  

Como o meu prazer pessoal... eu... ele sempre foi colocado de lado em favor de outras 

pessoas... uma coisa que eu tenho plena consciência de que está errado... e que eu estou 

mudando. Mas estou lhe falando agora baseando no que vinha ocorrendo anteriormente. 

Eu sempre abri mão das minhas coisas, mas em favor de outras pessoas. Sempre foi 

assim, e obviamente traz seqüelas. Natural isso. 

Sim, mas então fiz o curso de Direito e comecei a atuar já no primeiro ano... Um 

determinado magistrado me chamou pra ser assistente dele. Inclusive eu disse a ele: “Mas 

doutor, eu não sei de nada”. E ele: “Não, mas aprende”. Então, fui e fiquei mais de dez anos 

trabalhando com ele... foi no período que eu comecei a passar mal... por causa do meu 

problema do coração. 

É... mas o trabalho nunca foi pra mim uma coisa prazerosa... Por uma série de 

fatores, a partir de um determinado momento passou a ser um martírio, vir para cá, mas... e 

relaciono esses fatores: 

Quando eu tomei posse aqui, eu vinha com aquela ideia utópica do órgão perfeito, 

porque lidava diretamente com a lei, com as coisas corretas, entende? Com a probidade. Mas 

o tempo vai passando e você vai vendo que é o oposto. Então você vê que os critérios 

utilizados aqui, não são meritocracia. Não é mérito que lhe faz ascender, mas a amizade e o 

conchavo político, por você não ter, na minha concepção, caráter, e se submeter às vontades 

até mesmo extra órgão... para se dar bem em algumas situações... pra exercer uma função, 

você abre mão da sua própria dignidade, na minha concepção. 

E... isso aí começou a me deixar abismado, pra não dizer enojado. Porque eu comecei 

a observar pessoas... há exceções, obviamente, mas tem muitas pessoas sem caráter aqui 

dentro... e eu não gosto de conviver.... e vou usar palavras chulas: Não gosto de conviver 
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com quem não presta, como também não sou muito chegado, sou muito sincero, a gente 

burra, porque não me considero burro. Se você não teve a possibilidade de estudar e tudo, é 

outra historia. Mas gente que não conhece a própria língua, na minha concepção, o básico 

dela, eu não gosto... não gosto de conviver.... eu não gosto.... é da minha personalidade isso... 

e não me acho melhor do que ninguém, mas acho que você, dentro da sua condição, por 

menor que seja, tenha a possibilidade de se interessar e pegar alguma coisa e aprender a ler 

e a escrever: concordância nominal, verbal, o  básico, para poder se expressar, acho que é 

fundamental. 

Quando, no curso de Direito, comecei a estudar Filosofia e Sociologia, é obvio que 

isso também traz consequências, que lhe dá uma maior capacidade de análise, e aí a gente 

começa a ver também que os vínculos havidos entre os poderes, e aí estou incluindo o 

Judiciário, no qual faço ou fazia parte, não sei... Acho que faço parte, apesar de 

aposentado... É ... aí a gente começa a ver no dia a dia... fora essas questões de injustiça... na 

minha concepção isso é injustiça, apesar de... falar sobre justiça... e se você... é... divergir de 

determinadas pessoas em detrimento de outras, sabendo que essas outras são muito mais 

competentes do que aquelas primeiras, na minha concepção, isso é injusto.  

E não estou me referindo especificamente a mim... a mim também, porque com todas 

as pessoas com quem eu trabalhei e todos os momentos que eu trabalhei, a única coisa que eu 

ouvia era: que eu era um ótimo funcionário, muito competente. Eu sempre fiz questão disso, 

de ser muito competente. Eu sempre quis fazer as minhas coisas da forma correta, acho até 

que é um tipo de obsessão, vou dizer assim... me levou... em síntese... junta-se aí, a tendência 

que eu tenho... genética para problemas cardiopáticos... me levou ao infarto. 

Não tenho dúvidas, esses fatores estão ligados. Eu sempre abri mão de muita coisa... 

então, quando eu fui...quando a Secretaria de ....(nome da secretaria) da qual fiz parte, fui 

assistente de dois juízes e  ambos aparentemente ficaram muito satisfeitos com o meu 
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trabalho. Mas quando a secretaria se encerrou... graças à Deus... todo... todas as pessoas 

com quem trabalhei, fui ligado diretamente, delas nunca recebi reclamação; só elogios. 

Mas... isso nunca foi reconhecido. Eu trabalhei nessa secretaria, sendo assessor, mas 

sem receber nenhuma função, porque não tinha. (A secretaria a qual João menciona foi criada 

pela instituição, porém, sem nenhuma função gratificada. Não tinha função gratificada nem 

mesmo para a diretora). Só fui receber função (gratificada) quando fui trabalhar na.... (nome 

do setor para onde foi remanejado). Depois, quando o juiz mudou de setor, logo me arrastou 

para trabalhar com ele. 

Aparentemente, gostava do meu trabalho. Mas quando saí desse setor, eu já 

procurava... não estava me sentindo bem... e tudo, apesar de estar recebendo um FC4 

(Função Gratificada). Eu já vinha com dores, e tudo... Achava até que o problema fosse de 

coluna. Os médicos daqui não conseguiram descobrir, quer dizer, sabiam que eu tinha 

problema de coluna e tudo. 

Tudo que eu digo provei, porque, outra coisa que sempre me deixou muito chateado, 

aqui no trabalho; o que você fala não segue, por exemplo, a linha de raciocínio, como a 

teoria do Direito. A teoria do Direito diz que você é inocente até que se prove a culpa. Aqui 

não, aqui você diz determinada coisa, todo mundo já pensa que é mentira, raros são os que 

acham que você está dizendo a verdade, então você tem que provar que está dizendo a 

verdade. 

Eu sempre provei, mas sempre foi uma coisa que me agrediu pessoalmente, 

interiormente, porque eu fui educado, Graças a Deus, bem educado, mas nos moldes antigos, 

entende? Então, quando um homem... Na minha concepção, homem é uma sequência de 

atitudes, de formas de pensar. Então, quando um homem, na minha concepção, diz uma 

coisa, essa coisa deveria ser síntese da verdade.  
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No meu caso é sempre, não há exceção, independentemente da consequência, 

entende? Então o que eu digo, não precisa ser escrito... não é a regra, entende? Então, 

quando eu disse que sentia dores na coluna, eu fiz uma... um monte de exames e provei que 

tinha Espondiloartrose. Quando eu tive o infarto, fiz a primeira angioplastia, e um dos 

médicos daqui disse que eu era normal, que eu já estava revascularizado e que eu podia 

correr uma maratona! É óbvio que isso é uma coisa que me agride. Em outro momento, a 

minha cardiologista disse que eu estava tendo arritmia cardíaca, e por isso eu não tinha 

condições de trabalhar. Então, me deu um atestado de trinta dias para eu ficar em casa, 

descansando. Quando eu trouxe o atestado para cá, quando chegou no setor médico, esse 

bendito médico me recebeu e disse que não aceitava o atestado dela, alegando que ela não 

tinha competência para emitir um atestado. Aí eu disse: “Doutor, se o senhor quiser eu ligo 

pra ela agora, porque em Medicina eu sou leigo, eu posso discutir com o senhor Direito, 

agora, Medicina eu não discuto. Isso é uma questão entre médicos e se o senhor quiser, eu 

ligo pra ela, porque eu sou a única pessoa que não tem ingerência sobre isso, até por ser 

leigo”. Então, ele tergiversou... disse que não, que iria deixar passar por esta vez... 

Eu saí injuriado, inclusive passando mal. Injuriado, igual a um sentimento de revolta. 

Eu sempre fui muito explosivo... eu tenho dois momentos na minha personalidade, certo? Eu 

engulo muito, mas é como se chegasse uma hora que a coisa está no limite... então... se eu 

explodir é um problema sério, muito sério. Porque eu desconsidero limites. Eu perco... é 

como se eu perdesse pela metade a minha racionalidade. Não sei se é porque eu tenho muito 

disso controlado, então... eu acho que tem o oposto. Eu tenho a impressão que tem os dois 

lados da moeda: ou é muito são, ou pira de vez, sabe? Quando você tenta ser muito coerente, 

muito equilibrado, muito racional... Quando você pira, pira mesmo né? Quando você perde o 

controle, você perde completamente. 
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Então eu sou... quando ocorre... e é raríssimas as vezes que esses momentos de 

explosão ocorrem... mas quando ocorreram... eu saio com a vontade que eu tenho na hora, é 

de pegar o cabra e quebrar no meio... então... em síntese, a vontade que eu tive de fazer com 

esse rapaz (o médico), naquele momento, foi isso... tanto é que eu levantei da cadeira, 

quando disse a ele que ligasse para minha médica, que eu até ligava para ela e, inclusive, 

passava a ligação para ele dizer que ela é incompetente... 

E aí, na realidade, o médico se abriu, disse que eu tivesse calma, me sentasse, não sei 

mais o quê. Porque ele viu que o negócio podia ficar feio para o lado dele... apesar do meu 

problema do coração... nessas horas, eu morro infartado, mas dou um pau no cara, 

entendeu? 

E por isso também eu comecei a lutar muito cedo, como forma de gastar essa energia. 

Eu sempre lutei artes marciais. Tudo o que você imaginar, eu já lutei. Comecei com oito 

anos. Comecei com Judô... lutei Tai-Kondor, Karatê, Box Tailandês... o tradicional mesmo, 

não os que ensinam por aí. Eu lutei o tradicional, o que era ensinado aos guerreiros da 

Tailândia, no período em que eles eram a elite. Mas eu nunca comento isso. Inclusive, 

enfartei dentro de uma academia de Kung Fu, lutando. Mas hoje eu não luto mais. Parei. 

Pronto (citou o nome da pesquisadora), eu tive muitas dores na minha vida. Aqui no 

trabalho, o que mais me decepcionou, me magoou... e eu notava assim... como a convivência 

aqui é uma coisa diária... Eu vi muita gente babando muita gente. Para conseguir 

determinadas coisas... eu vi muita gente não medindo esforços nem meios para conseguir 

outras coisas, ao ponto de prejudicar uma pessoa, ao ponto de tomar a função do cara e 

passar a exercer, falar mal, de mentir... isso eu vi muito aqui dentro do trabalho; vi muito. 

Entendeu? Gente vinda de fora, porque á apadrinhado de determinados políticos ou 

tem parentesco com outros quaisquer, entende? E já vinham exercendo função, quando na 

realidade, eram os próprios funcionários do quadro, que entendo até hoje, que deveriam 
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estar exercendo os Cargos em Comissão e as Funções Comissionadas. Os funcionários do 

quadro eram colocados de lado, por causa de amizades... a gente via gente que não tinha o 

menor nível de competência, não sabia fazer nada... Mas estavam lá, usufruindo de funções. 

Então, você chega interessado, sabendo tudo, até ajudando aquele cara, mas não... O 

próprio magistrado fazia olho de mercador, sabendo que você era bom, que você isso... estou 

citando só o meu caso, mas são dezenas de pessoas, aqui dentro, nessa situação, até hoje e 

que, na minha concepção, são uns injustiçados, quando o Judiciário deveria ser o exemplo. 

Agora, em relação ao problema que tenho, cardiopático, o modo como o médico me 

atendeu... como fui tratado.. afetou o emocional, o coração. Eu começo a sentir o peito arder, 

as vezes a arritmia vem e eu entro logo em ... (nome do medicamento), não é a toa que eu 

tomo, que eu tenho... ando... quando saio... 80% do meu tempo hoje é dentro de casa. Mas 

quando eu saio de casa, eu não deixo de sair sem o remédio, porque acaso... numa 

eventualidade... se Deus quiser, não vai acontecer, mas... não é eventualidade um outro 

enfarto, pois, como o meu primeiro foi muito sério, eu posso ter uma coisa, pode ser 

complicado... Eu posso morrer, então uma das formas de evitar isso, até chegar no hospital, é 

tomar o vaso dilatador e três ... (nome do medicamento) que afina o sangue, então facilita a 

passagem... então sempre ando com os medicamentos; inclusive estão aqui no eu bolso. Eu 

ando com isso todo o tempo. Eu tento evitar, ao máximo, o estresse, tensão e tudo... mas 

infelizmente a sociedade em que a gente vive impede isso.  

(Chamou o nome da pesquisadora) Assim, eu entendo que a dor do homem, é minha 

concepção, a dor do homem tem relação direta com a incompatibilidade dos critérios 

utilizados na nossa sociedade, em relação até mesmo com as questões biológicas... O estilo 

de vida tido hoje é completamente incompatível biologicamente com o homem, então você se 

desgasta de forma muito rápida... Tanto psicologicamente, por causa do bendito estresse, dos 

volumes exigidos de trabalho... no período em que passei trabalhando no... (nome do setor), a 
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diversão da gente, para tentar fugir um pouco da responsabilidade do trabalho, era competir, 

para ver quem despachava mais processos num determinado tempo... Veja o que a gente 

fazia. Trabalhávamos feito loucos, o tempo todo!  

O presente que eu ganhei pelo meu trabalho... e eu mais uma vez abri mão da minha 

vontade pessoal, naquele momento, para agradar um ou outro... hoje, não faria mais isso. Até 

porque vi a consequência... Eu nunca esqueço isso. Um determinado juiz chegou pra mim e 

disse: “Eu tenho uma missão quase impossível para você, se você aceitar... Eu quero que 

você cuide do (citou o nome do setor) e aviso que esse setor, até hoje, desde seu início, 

ninguém deu conta e eu queria que você tentasse, para dar uma melhorada, pois eu conheço 

o seu trabalho. São novecentos processos, e você vai trabalhar sozinho”. 

Agora, lembre-se que o movimento dentro desse setor não se interrompe, pois entra 

coisa e sai coisa todo dia do lugar. Eu aceitei a missão, trabalhei lá por dois anos, inclusive 

assumindo, também, outra atividade, que era da FC4 (atividades associadas à chefia de um 

setor). Trabalhei dois anos ali, e quando eu saí de lá... já passando mal... já dizendo que não 

estava me sentindo bem, que ia me afastar... entreguei minha função... 

Graças a Deus, não vivo em função desse deus, que a grande maioria criou um 

pedestal para ele, que se chama dinheiro...  não vivo em função dele, meu Deus é outro, quem 

quiser que não creia nele. Eu creio. Então é que, passando mal, mas... saí do setor... e, dos 

novecentos processos, eu deixei duzentos. E com um detalhe; eu não apenas fazia a parte 

administrativa do setor, mas também fazia todos os despachos de todos os processos, fazia 

todas as sentenças de embargo ou execução, serviço do gabinete...  

Nesse período, eu vivia em um nível de estresse absurdo. Trabalhava muito... Muitas 

foram as vezes que isso ocorreu, começando a trabalhar as 7h da manhã, saindo para 

almoçar as 17:3h, sem intervalo comercial. Fiz isso muito. Porque acumula tudo (o trabalho), 

junta tudo, você cria uma bomba relógio, ou não é verdade? 
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Fora isso, a alimentação... eu sempre gostei de comida gorda, não sei, mas não me 

importava com esse meu histórico familiar de cardiopatias. Mas então, quando você junta 

esse negócio todo, a sentença já está determinada; o cara vai ter um problema... como eu 

efetivamente tive, entendeu? 

Então assim, eu vim para o trabalho, e quando eu tomei a consciência de que... Eu 

sempre li muito... O grande problema é que  tem pessoas que são intelectualmente 

preparadas e que não se atém exclusivamente a uma área, mas entendem que a 

intelectualidade está relacionada com uma gama de conhecimento. Não é porque eu sei fazer 

somente um fio, e o faço de forma primorosa, que eu seja uma pessoa, na minha concepção, 

intelectualmente preparada; porque pra mim, esse conhecimento básico não quer dizer nada.  

Para mim, o que importa são os processos que lhe levam a ter a capacidade de 

analisar situações, não é? Os filósofos já diziam isso, os sofistas antes dos filósofos gregos. 

Os pré-socráticos eram sofistas e já diziam isso; eles ensinavam a pensar. Eles não diziam 

para você simplesmente uma serie de teorias pensadas por eles... Por que aquilo que você 

entende como verdade, é a sua verdade. Por quê? Por que foi construído com as suas 

experiências. Por consequência, você não tem como inserir a sua verdade em mim, eu tenho 

que criar as minhas experiências e, por consequência, a minha verdade, que então se 

cristaliza em mim. Assim, o sofista ensinava você a pensar e a analisar, para que você criasse 

a sua verdade.  

Entendeu? Então o que é que eu vejo, eu vejo um bando de robozinho aqui dentro. 

Fora aqueles outros critérios que eu já disse, o cara abre mão do seu caráter, da sua 

dignidade, da ética, da honra. Por causa do dinheiro, efetivamente por causa de dinheiro... 

Eu não sou assim, não sei ser assim. 

Com quinze anos de idade, comecei a ler Psicologia, a coleção “Ego”. Pois eu fiz 

aquela coleção inteira. Com essa idade, acho razoavelmente precoce. Também comecei a me 
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interessar pela mente e pela alma; como dizia Freud ‘Pela alma do homem’, muito cedo. 

Hoje vou completar cinquenta anos, esse ano. Então hoje, junte isso aí, quando fiz 

administração estudei psicologia também. As neuroses, as psicoses, as psicoses depressivas, 

as paranóias, tudo. A gente estuda isso por que... por causa da questão da administração da 

empresa com,... na área de pessoal com o relacionamento com os funcionários. Então você 

tem que estudar psicologia até pra identificar o problema. Então você junte a isso, o estudo 

da sociologia, o estudo da filosofia. 

Então, eu acho que criei uma sensibilidade razoável. E quando eu olho ao meu redor, 

eu vejo... eu vou dizer dessa forma: o Tarô aquele baralho. Que seria o livro de Hermes. 

Para os místicos, tem uma carta que é a nove... que eu acho que é perfeita em relação ao que 

eu sinto... o Eremita. Se você for analisar o Eremita, você vai ver um senhor, um velhinho na 

realidade, com uma lâmpada na mão, à noite, caminhando por uma estrada, só. Sozinho. A 

lâmpada significa a luz que busca, e ele esta só na estrada, entendeu? 

Quando você para pra analisar, a gente sabe que a gente nasce só, morre só... essas 

coisas que a gente ouve, que sabe que são verdadeiras...  mas a busca por conhecimento, por 

mais que você tenha pessoas ao seu redor, é uma busca solitária, por quê? Porque a sua 

experiência, é sua. Eu não tenho como transferir a minha pra você. Você não tem como 

seguir a mesma estrada que eu sigo, porque a gente pode vivenciar a mesma coisa, mas a 

minha interpretação certamente será diferente da sua. Entende? Então a caminhada é 

solitária. 

Isso aí... convenhamos... lhe dá a possibilidade de analisar até mesmo o ser humano... 

Isso é motivo de sofrimento, também. Quando você começa a ver que a sociedade em que se 

vive, ou grupo social em que se esta inserido é de um processo decadente, promíscuo, e você 

vê pessoas já maduras, em termos cronológicos, que continuam dessa forma, se você tem o 

mínimo de sensibilidade, você se decepciona profundamente, com esse grupo social. 
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E aqui, no trabalho, eu me decepcionei profundamente. Pouquíssimas pessoas aqui 

me agradam... pouquíssimas... são raras, você é um dos casos que me agrada, e eu estou 

dizendo isso e você sabe disso porque é de muitos anos. Entendeu? Você é uma das poucas 

pessoas que me agradam, por uma serie de fatores, eu acho que você é transparente, acho 

você uma mulher inteligente. Você não é hipócrita...  

O que eu vejo esmagadoramente aqui é a hipocrisia. E eu não gosto de hipocrisia. 

Então foi difícil passar esses anos todos aqui. Foi um martírio, eu levantava pela manhã... 

levantar pela manhã e vir para o trabalho, para mim, é um martírio, é um sofrimento, todo 

dia, porque eu sei que vou ser obrigado a conviver com determinadas pessoas que eu tenho 

horror. Pessoas que, se eu encontrasse no meio da rua, não daria para dar nem bom dia. 

Por que sei que sou... assim... infinitamente mais maduro do que aquela pessoa, 

porque eu uso critérios na minha vida, meus critérios podem esta errados, eu entendo que 

não. Porque no momento em que você usa critérios de correção, de humildade, de uma serie 

de coisas, em principio pra nossa sociedade ocidental estariam corretos. Assim, me vejo com 

melhores olhos do que vejo outras pessoas. Entendeu? No geral... vir para o trabalho, para 

mim, era terrível. 

Eu acho que isso também influenciou. Engraçado, isso foi piorando... No inicio, eu 

mudava de setor, porque queria. Depois as mudanças de setores eram por causa do juiz. Ele 

me levava junto. Isso era... ultrapassava a minha própria vontade. Mas no início, eu pude 

escolher. Assim, fui trabalhar no setor... (nome do setor), com uma função gratificada. Foi 

muito bom esse período, porque o diretor é uma pessoa muito boa, sincera. Depois, me foi 

oferecido uma função para trabalhar em um gabinete de um desembargador. Eu aceitei, 

porque onde eu estava, entrou outro diretor.... e eu passei a não gostar muito... 

Mas, mesmo assim, com o novo diretor, eu trabalhava.. .apesar de ninguém ter 

reconhecido nunca, interessante isso, não é? Era como se fosse uma sina...  nesse setor, eu 
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era chefe de serviço, e minha função exigia muito. Então eu trabalhava alucinadamente, eu 

não parava um minuto. Naquela época não tinha computador, nem tinha máquina elétrica. 

Trabalhava feito doido, sempre foi assim comigo, aqui no trabalho, mas o diretor da época 

começou a ter alguns comportamentos, e isso começou a me incomodar muito. Então, 

inventei uma desculpa para não gerar um problema e pedi para sair.  

Então fui trabalhar no (outro setor). E fui, ele prometendo mundos e fundos a mim... 

não cumpriu nada... outro motivo de decepção... nada, não cumpriu nada, absolutamente 

nada, fiquei lá acho que três ou quatro anos. Aí fui... mal caráter, na minha concepção de 

hoje, ele, o filho dele e a cambada dele toda. É o conchavo político, todo tipo de safadeza que 

você imaginar, eu vi ali. Então esse tipo de coisa me deixava abismado, enojado, entendeu? E 

somando tudo... se somar tudo isso, gera uma situação, quer dizer... quando você começa ver 

esse tipo de coisa por todo lado, a safadeza generalizada, você se torna uma pessoa 

incompatibilizada com aquele ambiente. E como você é incompatibilizado, qualquer...você se 

sente incompatibilizado e em uma série de momentos você demonstra isso claramente paras 

pessoas, e as pessoas começam a ver, você começa a ser colocado de lado, as pessoas 

começam a se resguardar. 

As pessoas me olhavam de lado. Primeiro porque, na hora em que você senta com 

um cara que entende razoavelmente inglês, que entende razoavelmente Filosofia, sabe 

alguma coisa...eu vou dizer a você sem modéstia, conheço razoavelmente Direito, posso ate 

não ter interesse em demonstrar... as vezes é mais inteligente de sua parte não demonstrar. E 

também conheço razoavelmente bem História, Filosofia, Sociologia, as ciências humanas, 

certo? Conheço alguma coisa de Francês também, então só isso ai, quando você senta, se 

você sentar pra conversar com alguém, a pessoa pode se sentir agredida. Por quê? Porque 

ela, a não ser que se esforce muito, não vai conseguir chegar ao meu nível. Mas as vezes é 

mais inteligente da sua parte, não expor isso. No entanto, as pessoas notavam isso. E 
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naturalmente se sentiam agredidas pela sua própria ignorância. Então os assuntos sempre 

foram folgais, sem sentido, entende? Se você começava a tratar de um assunto, qualquer que 

fosse, o cara ficava:  ‘ah.. é, é?’ Não entendia nada, porque uma coisa é quando eu estou 

sentado à frente de uma pessoa que está concluindo seu mestrado ou doutorado, que é 

intelectualmente preparada. Outra coisa é o geral. Convenhamos, e você sabe disso, que 

poucas são as pessoas realmente preparadas aqui, na instituição. 

Desde o início do meu trabalho, eu comecei a ver muita coisa que, em minha 

opinião, estava errada. E a cada dia me enojava mais, de ver que tudo aquilo que eu 

imaginava, era falso. A decepção começou aí. Porque você tinha uma ideia da gente aqui e aí 

não foi nada do que você viu? Não vi diferença do serviço publico federal para o estadual, ou 

municipal... pra mim, é tudo igual. Eu acho que o ser humano... ele pode ser de duas coisas: 

ele pode ser humano ou uma lagartixa. Não existe uma terceira opção. O humano é aquele 

que tem a capacidade de analisar criticamente as situações e projetar para o futuro, uma 

análise e tudo no mundo. A lagartixa é aquele que ouve o que o outro está dizendo e balança 

a cabeça. Infelizmente, as lagartixas são maioria em nossa sociedade. Maioria esmagadora, 

cabe salientar, e isso é triste. A sociedade pervertida, prostituída, depreciada, desgastada 

que a gente vive... é culpa de quem? Não é culpa essencialmente dos políticos, não... é culpa 

daquele que elege o político. Então, a gente tem aquilo que a gente merece ter, e isso é triste. 

Por que você vota naquele que vai lhe fazer sofrer? Quer dizer que a gente vive numa 

sociedade de autoflagelação? 

Nesse sentido, eu sou muito mais favorável ao que o muçulmano faz. Muçulmano no 

Brasil vota nulo. Você sabe o porquê? Porque ele só votará no dia em que houver a 

instituição de um governo teocrático, porque ele tem a consciência de que tem parte da 

responsabilidade diante de Deus. Para o muçulmano, Deus vem em primeiro lugar. A vida 

dele é baseada nisso. Então assim, ele tem a consciência que se ele votar em um político que 
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vai se transformar em ladrão, ele tem parte no roubo, porque ele votou. E será cobrado disso 

por Deus. O muçulmano pensa dessa forma, as pessoas não tem consciência de nada, a gente 

vive numa sociedade de zumbis. Pare para raciocinar: a gente vive numa sociedade de 

zumbis! E eles não querem ter consciência. Como no mito da caverna, de Platão, a sociedade 

mata aquele que traz a consciência. 

Pois é, eu penso assim. Agora, me explique como é que eu vou me compatibilizar, 

pelo pouco que você está me conhecendo agora, como é que eu vou me compatibilizar, 

pensando dessa forma? 

Em casa, também não é fácil. Eu tenho pouquíssimos amigos. E não faço muita 

questão de tê-los, pelos mesmos motivos. Eu sou um leitor aficionado, leio diariamente. 

Acabo um livro e já começo outro. Se você me perguntar se eu me considero melhor que os 

outros, eu respondo que eu me considero uma pessoa intelectualmente mais preparada do 

que a maioria, apesar de que, para conviver nessa Egrégia Corte por mais de 20 anos, nunca 

me expus. Eu sempre me escondi. Sempre. Infelizmente. Você já pensou se eu abrisse a boca e 

saísse dizendo tudo que eu sei? Iam arranjar um jeito de me exonerar.  

Quando eu enfartei, é... e sobrevivi ao infarto... (risos) obviamente, já que a gente 

não está numa seção de psicografia... (risos), eu tive sensações muito engraçadas, muito 

interessantes. Uma sensação que eu tinha muito fortemente era da facilidade da morte, mas 

eu nunca consegui expressar o que eu estava querendo dizer com aquilo, por que o que eu 

estava querendo dizer com aquilo era mais profundo, ultrapassava as palavras. Mas... outra 

coisa.. e eu fico pensando que é uma opção, é dada a você a opção, no momento da morte, 

por que aconteceu comigo. É dada a opção de estar aqui ou não. Ou você se deixa levar pela 

morte, ou não se deixa levar. Eu fiz a opção de ficar, por causa dos meus filhos, 

especificamente por causa deles. No momento da morte, me foi perguntado. Na realidade eu 
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ouvi uma voz que perguntou se eu queria... Mas aí não tem nada a ver com a sua pesquisa. 

(após a confirmação de que o tema era coerente com a minha pesquisa, João continuou). 

Na hora da morte, a voz perguntou se eu queria que a minha dor cessasse naquele 

momento, ou se eu iria suportá-la. Quando ouvi isso, na mesma hora vi a imagem dos meus 

filhos, e a minha resposta foi que eu suportaria. Depois dessa experiência, tive a completa 

convicção de que isso aqui... já a tinha, mas agora ficou concreto, de que isso aqui não é o 

fim. Isso é uma mera passagem. Nós não somos o corpo em que estamos. Não estou 

preocupado com doutrinas religiosas, até por que eu sou autodidata em relação a isso, sou 

alucinado pelo estudo dessa Teologia, entrando pela mística teológica, não só a doutrina do 

cristianismo, mas também o islamismo, barraísmo, tarsiquismo, induismo... Isso tudo eu leio, 

eu tenho um absurdo de livros lá em casa, sobre essas doutrinas, mas também sobre a parte 

mística de cada uma delas... o sufismo no Islã, a cabala no judaísmo. Eu li sobre tudo isso, 

então a teoria, acho que já a tinha... a experiência com o enfarto... não foi a primeira, pois 

tive algumas durante a minha vida.  

Mas por que a gente encontra aquilo que busca, esse é um adágio que não se 

foge.Você pode até não ter consciência disso, no momento em que encontra. Mas, encontra. 

Entende? Você se encaminha para isso, consciente ou inconscientemente, aquilo que você 

busca será colocado na sua frente. Indubitavelmente. O infarto para mim teve um lado bom, 

todas as minhas proteções... E eu senti isso muito claramente, depois do enfarto. As minhas 

proteções caíram, todas, foi um muro de um castelo que foi derrubado. Então veja que o 

enfarto também teve um fundo emocional, que influenciou muito... Não só o fator genético, 

mas as coisas das minhas proteções, as acumulações, as somatizações, também influíram no 

infarto. Isso eu... Eu fiquei plenamente consciente disso, naquele momento...depois do 

infarto...depois que sai do hospital e tudo. 
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Então, você passa a ter um tempo para pensar. E a ideia do infarto é exatamente 

essa, a ideia mística. O Alcorão diz: “Que não há doença sem cura, a cura sem descoberta”. 

O Alcorão diz isso. Ele diz que Deus colocou a doença no homem, não para ser fatal. Deus 

colocou a doença na terra para atingir o homem, para que ele tenha um tempo de se 

introjetar, de repensar sua vida, e sair de lá melhor. 

Psicologicamente, eu saí melhor, mas... quer dizer, é obvio que é muito chato você 

conviver com dor. Também a relação com os meus filhos melhorou, acho que fiquei mais 

sensível ainda. Pense num negócio legal, foi o meu infarto. Eu abri mão de absolutamente... 

das minhas vontades pessoais, em favor de terceiros, isso é a história da minha vida. Eu fiz 

Administração de Empresas...por causa do meu pai... Direito por conta do juiz...E aí vai, a 

família...entendeu? Buscando ser uma pessoa boa, agradar aos outros e tudo. Mas quando eu 

fiz isso, eu abri mão da minha individualidade, eu tenho consciência disso tudo viu. E isso me 

gera...me gerou sofrimento interno razoável. 

Depois do infarto, eu tinha duas opções, ou eu mudava dentro do possível ou eu 

morria. Não havia uma terceira opção, tive que mudar. Então a minha visão em relação a 

determinadas coisas mudou também. Então, eu olho para a minha família, eu olho para os 

meus filhos, que me dão um prazer tremendo, eu gosto alucinadamente deles... Educo, quer 

dizer...isso aí não faz com que eu seja, é... relaxado em relação a eles. Não. A educação deles 

é uma educação com regras, não pode determinadas coisas, não pode conviver com 

determinadas pessoas, por quê? Se junte a um grupo e você é um com eles, concorda?  

Isso quem me ensinou foi o mormonismo, da igreja mormo, para você ver como eu 

transitei numa serie de doutrinas religiosas para conhecê-las. Eu não acredito que se 

conheça alguma coisa só lendo, para você conhecer, você tem que esta lá dentro. E isso foi 

uma das áreas da minha vida que eu busquei a questão teológica. Assim, conheço o 

catolicismo romano, algumas denominações evangélicas, testemunhos de Jeová, igreja 
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mormo, budismo, espiritismo nas suas formas: umbanda, candomblé e kardecismo. Conheço 

as três... quando eu digo conheço, eu estive dentro, para conhecer.  

Então, tem muito isso aí. Uma coisa que eu acho lindo, aqueles, os muçulmanos que 

rodopiam, você já viu? Que ficam rodando. É uma loucura aquilo ali, o pensamento daqueles 

caras. São Sufis eles. É uma loucura, eles buscam se harmonizar com o universo e entrar em 

êxtase e encontrar Deus. Quer dizer, toda busca do homem é essa. E às vezes você está 

buscando isso, e você não tem consciência disso. Deus se mostra de muitas maneiras a 

muitas pessoas, de muitas formas. A teologia cristã ela diz: Que a primeira forma que Deus 

se mostrou ao homem, foi através da sua própria criação. Na natureza ele se mostra, é a 

primeira forma. Revelação de Deus ela pode ser também de grupo, ela pode ser individual. 

Eu creio, como crê o barraísmo, na revelação progressiva da verdade de Deus. Por exemplo, 

na época de Moisés, continha um povo que tinha uma vivência geográfica, tinha uma 

maturidade espiritualmente intelectual, que ensejavam um conhecimento dado até um 

determinado limite. Em outro momento Jesus vem. Já melhorou.....convive com outro grupo 

social, que tem outra experiência de vida, um outro nível de maturidade e, por consequência, 

eu posso estender um pouco o conhecimento divino... ascendo um pouquinho mais a 

lamparina. E esse processo é constante. Então ele se revela de muitas formas e em muitos 

níveis, mas sempre adequado à sua experiência. Quando eu frequentei o espiritismo 

kardecista, em uma reunião, o mentor espiritual da casa chegou para mim e disse assim: 

“Colaborador, você é um espírito antigo em um corpo jovem”. Eu tinha 17 anos e nunca 

esqueci isso. Não sei se o que ele disse era verdade. Acho que era, pelos caminhos que tomei 

na vida, pelos valores que tenho, que são completamente diferentes, em princípio dos usuais 

na nossa sociedade, acho que isso tem influência de outras vidas. Pode ser que esteja errado, 

mas pode ser que não. E me foi dito isso, e eu nunca esqueci, e isso me levou por outros 

caminhos. As coisas que passaram a me dar prazer eram diferentes, e eu comecei a ver isso 
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muito claramente, e em principio eu achava estranho o fato das pessoas não se interessarem 

por isso. As pessoas não pensam. Não querem aprofundar em nenhuma área de 

conhecimento.  

Mas penso que em muitas situações a gente sempre faz a pergunta errada. Não sabe 

perguntar. Quer dizer, a pergunta não é: ‘por que isso está acontecendo?’. A pergunta 

sempre deve ser: ‘O que gerou isso?’ Uma pergunta direciona para o acontecido... para o 

fim, a outra pergunta direciona para a origem, eu tenho que perguntar para a origem. 

Em relação ao fato de ter aposentado, senti um alivio enorme, tirou um peso das 

minhas costas. Foi muito difícil o processo da aposentadoria, pois o setor médico não 

aceitava as razões pelas quais eu estava querendo aposentar. Tive que pedir, por meio de 

uma petição, que o Presidente desta Corte determinasse que eu fosse submetido a uma junta 

médica. Minha petição foi acatada, e a junta médica me aposentou. Porém, do momento do 

infarto pra cá, foram dois anos! Minha aposentadoria saiu ontem! Foram dois anos de 

incertezas. E o absurdo foi que mesmo depois do parecer da junta médica, meu processo 

ficou engavetado no setor médico por um mês. O processo só deu andamento porque tive que 

ir lá, procurar, perguntar... Quer dizer, coisas absurdas... que eu vi e que continuo vendo, 

revoltantes se você for parar...desconsidera a vida do homem, do ser humano... 

Se desconsidera a vida do ser humano, vai considerar o quê? Tenho motivo pra não 

gostar daqui? Acho que tenho. 

Agora, aliviado, estou aventando seriamente a possibilidade, por incrível que pareça 

você tocou no ponto certo, é alguma coisa relacionada à Teologia. Mas eu vou...estou 

procurando, aos poucos, um curso que seja meio neutro. Um curso estranho, um curso de 

Teologia Light...isso não existe. Eu não quero puxar sardinha para o catolicismo romano, 

nem para doutrinas evangélicas algumas.  
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Eu acho que o que falta na sociedade é gente séria e gente que tenha coragem, 

entende? Porque a gente vive uma mentira, quer dizer a gente e estou me incluindo, mas 

assim, apesar de ter consciência disso, eu vivo. Se vive em uma mentira. 

 

6.3. Narrativa da experiência de sofrimento vivida por Pedro 

 

É interessante estar falando com você, por que... acho que posso contribuir com a sua 

pesquisa... para externar o que eu tenho escutado muitas coisas no poder público... Eu me 

sinto com uma certa obrigação profissional de fidelidade. Até porque... assim... como eu sou 

uma pessoa... eu me considero bem diferente da maioria.  

No sentido de que eu tenho postura, defendo o que eu acredito, não tenho medo de... 

por exemplo... enfrentar as consequências. Se tiver que discutir em termos de argumentar 

com o magistrado a situação profissional que está acontecendo, eu discuto... eu não tenho 

medo, temor de magistrado. E eu tenho escutado muito... coisas pesadas, nos corredores... de 

colegas... lógico que não vou citar nome nenhum, e vou dizer pra ele (a seu superior 

hierárquico) porque assim... se eu tivesse na situação dele, eu gostaria que alguém chegasse 

pra mim...e... como ninguém chega. Todo mundo me critica muito, mas nenhum chega: 

‘Pedro, isso é legal? ...Manera aí... ou então... você esta até certo, assim... vai por esse 

caminho’. 

Eu vou chegar pra ele e fazer esse papel: “Olha Dr. não sei o que está acontecendo, 

mas eu tenho escutado e ouvido isso... e tenho sentido isso... o senhor falou uma coisa... todo 

mundo criou uma expectativa, mas a prática tem sido outra... Se o senhor achar que o que eu 

vou falar é besteira, o senhor... quando eu sair daqui o senhor esquece, mas eu vou fazer o 

meu papel, porque hoje eu estou trabalhando com o senhor e me sinto na obrigação de lhe 
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alertar, se o senhor achar que tem fundamento, tem, e se o senhor achar que não tem, faz de 

conta que eu não estive aqui”. 

Até vale pra tua pesquisa, que eu acho que você...precisa ter é... essa parceria. 

Porque às vezes a gente tem a maior intenção de acertar. Mas a gente às vezes vai por um 

caminho errado, e se você... por exemplo... eu tenho escutado muito... Por que é que ele está 

cometendo tantos erros? Mas as pessoas têm medo de chegar e dizer.  

Assim, aqui no trabalho eu tenho enfrentado muita coisa... eu falo: “O senhor está 

redondamente enganado, porque o que eu vejo é isso, isso e isso...” Aí eu vou e falo tudo, e 

ele fica ofendido... Outra hora eu faço um pedido para um setor, porque tenho direito, e aí 

vem a pessoa e nega meu pedido, alegando que não tem como comprovar a autenticidade do 

documento que apresentei. Olha a barbaridade que foi dita; então espere aí! Então o cara 

chegou na ouvidoria e fez um registro, você não tem esse registro para comprovar o 

documento? Como é que foi isso? E você esta dizendo que eu posso ter inventado? Como foi 

que você fez esse registro então? Isso é brincadeira? 

Eu saí do setor onde eu trabalhava, no final do ano passado, porque eu bati de frente 

com o juiz... É...o juiz se acha, nossa! Ele se acha um deus aqui!... Bati de frente com o 

diretor, na realidade. Só que o diretor...eu nunca vi um servidor...eu acho que não é 

preciso...porque a gente é concursado! E é isso que os meus colegas não entendem! Mas o 

diretor, ele se joga no chão pra ... passar em cima, se estiver sujo, eu acho que isso é uma 

humilhação...eu acho que isso é você não confiar no seu potencial, na sua capacidade. Mas 

tem gente que é assim. E ele tem uma visão errada da coisa... ele, como diretor, faz serviço de 

servidor... não é desmerecendo, mas um papel de um gestor não é fazer o que um servidor 

faz. O diretor, ele é gestor, assim, por exemplo... como o diretor do pessoal. Ele não está 

fazendo juntada de uma certidão que chega em um processo, não é? Ele é para ver: ‘meu 

setor é esse e o que está acontecendo? O que a gente pode fazer?’. E aquele diretor não faz 
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isso, ele quer aparecer, mascara muito, erra feito não sei o quê, ninguém..., todo mundo nas 

rodinhas falavam mal dele... eu não... falava na frente, só que quando você vai de encontro, a 

pessoa nem sempre te entende.  

Quando eu trabalhava no... (setor), Eu soube que o juiz com quem eu trabalhava era 

contra a nossa luta pelo plano de salário. (Plano de cargos e salários do funcionário 

público). Aí eu fui falar com ele,... eu trabalhava com ele: “Olha, eu estou me sentindo 

incomodado, se isso é verdade, o senhor me diga... pois eu não tenho mais condições de 

trabalhar com o senhor, porque eu sou pai de família, eu tenho esposa, três filhos, meu sogro, 

secretaria e cachorro. Doutor, nós estamos há sete anos sem aumento e o senhor sabe disso, 

e o senhor está se negando ao nosso plano, por quê? Eu não lhe dou essa autorização. Não se 

meta no nosso plano. Se o senhor está achando ruim o seu salário, movimente a sua 

categoria. Agora, não fique com esse pensamento pequeno de atrapalhar os outros, não”. Eu 

falei assim para ele, e ele se achou afrontado. E falei: “Dr., com todo o respeito com o 

senhor, eu não tenho medo do senhor juiz, eu tenho respeito e quero o mesmo respeito para 

mim. Agora assim, eu estou dialogando, e se isso lhe ofende, o senhor fala que a gente para... 

e eu vou embora agora. Agora, calado eu não vou ficar, que eu sou chefe de família, e se essa 

sua postura for verdade, o senhor está atrapalhando a minha vida, e eu não vou admitir isso 

não! O senhor não tem esse poder. Eu não lhe dou essa autorização!”  

Pode um juiz ouvir isso de um servidor? Então...assim...isso me diferencia dos outros. 

Só que aí eu sou mal visto... Mas no ano passado eu tive três elogios registrados, elogios que 

o meu diretor foi às lágrimas, eu tive inúmeros elogios dados pelas partes que eu atendia. 

Quando eu não estava no atendimento (atividade de se ficar no balcão para prestar 

informações a advogados e pessoas envolvidas nos processos), os advogados falavam assim: 

“Hoje isso aqui vai ser complicado”. E quando eu estava no balcão, eles falavam: “Nossa, 

hoje funciona”. Olha que satisfação pessoal para você!  
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E ao mesmo tempo é uma frustração... Porque você chega e fala para os seus colegas: 

“Gente! A gente ganha bem... pode não ser o salário ideal, mas nós estamos em Natal... a 

gente ganha bem... faz o teu serviço, é só isso”. Mas as pessoas querem estar uma hora no 

cafezinho, querem passar duas horas no telefone e não querem ir trabalhar. Bom, eu faço 

parte da instituição, e visto a camisa. E eu não admito isso, talvez... talvez não... seguramente 

eu erro, porque eu falo para as pessoas. E você se sente incomodado, a maioria das 

pessoas...a gente...o que está acontecendo? Meu amigo: “Faz!’ Bom, é difícil, não é?”. E isso 

tem tudo com a tua pesquisa, porque isso aqui é o que? É o ambiente de trabalho. 

Quando eu saí do (outro setor) foi por causa disso. Porque bati de frente com o juiz e 

com o diretor. Ele tinha atitudes que no meu entendimento, estavam completamente erradas. 

Ele protegia algumas pessoas, e aí o trabalho acumulava, e sabe o que ele queria? Que a 

gente viesse trabalhar no sábado para dar conta do serviço daquelas que ele protegia, e que 

não faziam nada. Elas não trabalham e ele determina que a gente venha num sábado fazer o 

serviço delas! ‘Peraí!’. Eu não vinha. E era retalhado por isso. 

Então assim... você precisa ter postura no seu trabalho!... Sim!... Então, mas você vai 

enfrentar as consequências... só que as pessoas não querem enfrentar. Eu falei para a minha 

esposa: “Olha, se eu não estivesse nessa instituição, eu ia embora desse país”. Está uma 

situação insustentável! Crise de ética, de compromisso, de moralidade que a gente está 

vivendo. Eu não sei se você percebeu. Mas é sem precedentes. A gente está vivendo uma 

ditadura agora, que eu não sei... 

Mas eu tenho essa postura, eu defendo o que eu acredito. Por isso que às vezes eu sou 

visto dessa e daquela forma... eu tento não ser visto assim... mas eu não vou negar, eu não 

vou abrir mão do que eu acredito. Eu, quando era da marinha mercante, tive três elogios de 

três chefes com quem eu trabalhei diretamente... embora também não era bem visto, porque a 

gente foi para uma viagem no EUA, meu chefe me manda jogar o esgoto do navio no 
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mar......jogava todo o esgoto no mar, polui o mar, mas a própria marinha diz que não é 

assim, porque? Porque a gente tem que jogar num tanque, para chegar ao porto e jogar para 

o porto... só que isso é pago. E a marinha não quer pagar. Aí eu vou jogar o esgoto em águas 

americanas... eu falei com o chefe...daí o que acontece... porque você ser gestor você precisa 

saber se impor, não por temor, mas por respeito. É ser coerente. Olha aí, ele se alvoroçou 

comigo, e eu “eu não sou seu subordinado! O senhor é tanto Oficial quanto eu... Eu aqui, 

como uma hierarquia, obedeço, mas ordens legais. Ou você pensa que eu sou um imbecil e 

acha que eu não sei caminhar em águas americanas, não? Mas tudo bem... eu vou fazer o que 

você esta mandando”. Então eu peguei o papel, o livro de registro de trabalho e fiz uma 

declaração: “Aos tantos dias, do mês tal, ano tal, o oficial de máquinas fulano de tal está 

determinando a este oficial Pedro, que desgote o esgoto do navio em águas americanas”. E o 

senhor assina agora. Ele não assinou, “porque o senhor não vai assinar? O senhor não está 

mandando? Então seja homem e assuma a sua ordem, está aqui, assine, que eu vou desgotar, 

agora”. Ele falou: “não, não posso fazer isso”. Então não pense que está falando com 

qualquer um. E isso é o que? Quando você se impõe no seu ambiente de trabalho, você 

mostra para as pessoas quem você é. 

E como hoje as pessoas não querem ter o trabalho de assumir uma postura que 

realmente deveria ter, você é o diferente, o diferente incomoda, e aí, por exemplo, o clima 

não fica bom, eu às vezes até penso “poxa eu acho que estou enganado”. Talvez! Na forma 

como eu me dirija, eu tenho tentado me policiar nisso bastante. Talvez na forma como eu falo 

as coisas...  

Mas... assim... eu estudei em escola militar desde quando tinha 11 anos. É uma coisa 

muito forte. É, eu fui o laureado da minha turma de Direito, não foi à toa, eu achei lindo que 

o Direito me dava tanta alegria... e depois é extremamente decepcionante porque só funciona 

no papel, eu tinha professores juízes, promotores que, em sala de aula, eu destruía os 
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argumentos deles. Eles ficavam com raiva... teve um que me mandou sair da sala porque ele 

era juiz, eu falei: “O senhor pode chamar o exército pra me botar pra fora, que o senhor 

sozinho não é homem pra isso, porque o senhor é juiz lá na sua vara! Aqui o senhor é 

professor de uma entidade privada, então senhor primeiramente faça merecer o meu respeito, 

o senhor aqui não dá ordem, venha me botar pra fora que eu quero ver se o senhor é homem 

para isso”. Quer dizer, só...Porque eu estava questionando... Ele se sentiu afrontado porque 

ele falou uma coisa e eu disse que ele estava errado. E provei, e não só disse, eu provei. Aí a 

turma toda ficou do meu lado, aí você se sente... um juiz e professor sendo desmascarado... 

digamos assim... por um aluno...mas não é essa a intenção.  

Não é isso, a gente tenta mostrar, porque ninguém é o dono da verdade. Então 

assim... mas criava um clima ruim... Criava. Mas eu fui eleito o presidente da comissão de 

formatura, fui eu, o chefe da turma. O curso de Direito dessa... (entidade privada de ensino 

superior), que era a primeira turma, ele melhorou graças aos cinco anos em que eu batalhei 

naquela turma. Eu fui o primeiro aluno a pedir uma revisão de prova, eu lembro até hoje. O 

professor se achou afrontado, “O senhor pensa que é quem?”. “Eu não penso que sou 

ninguém, sou um aluno, não concordo com a sua correção, o senhor está errado e eu quero 

que o senhor corrija de novo”. “Eu não corrijo”. “Não tem problema, recorro aos canais 

que tem que ser”, pedi revisão, corrigiu e tirei 10.  

Sim, quando você tem solidez e eu acredito muito enquanto profissional. Isso eu 

acredito. Só que às vezes erro muito, talvez quando eu me dirijo às pessoas, mas eu não tenho 

a intenção de magoar ou de ferir, é porque eu tenho uma coisa tão dentro de mim, de me 

indignar, que eu não consigo esconder isso. 

Então assim... é difícil. Isso tudo envolve nosso ambiente de trabalho, não é? Você (se 

dirigindo à pesquisadora) mesmo via às vezes quando eu fui ao Serviço ..., aquele diretor que 

tinha lá, me desculpa, pode ser seu amigo, mas aqui, nós não estamos falando de amigos. Por 
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que eu falei isso para o juiz do setor que eu trabalhei, e ele falava para mim: “aqui ninguém 

é para ter amigo, aqui é todo mundo para trabalhar, se puder surgir uma amizade, ótimo, 

está todo mundo ganhando, mas se não puder, eu quero profissionalismo”. Quando eu me 

dirijo aqui às pessoas que eu digo que estão erradas. Eu não tenho amigos aqui, eu tenho 

umas pessoas que eu me dou muito bem. 

Então quando eu estou discordando, é o meu lado profissional. Igual a um juiz, que 

era tanta coisa, que quando eu implicava, ele achou ruim. Porque o diretor foi fazer a cabeça 

dele, nesse sentido... e ele se deixou levar. Então eu disse “Eu sou ou não o seu assessor? O 

senhor conhece ou não o meu trabalho? Porque ele está dizendo uma coisa, o senhor 

acredita... Então, que tipo de juiz é o senhor? Não sabe fazer, diferenciar as coisas. O senhor 

é juiz e não é só aqui não, o senhor é para a vida toda e a gente tem que usar o bom senso na 

vida. Isso...qual é a maior lição do Direito? O senhor lembra quando fez faculdade? Tinha 

que ter bom senso”...  

Vai fazer cinco anos que eu falo isso, e é verdade. Aí você vai...eu ia lá e ele 

(referindo a um diretor de outra seção) vinha dizer que eu não podia fazer uma coisa que 

legalmente eu tenho direito. E não é nem legalmente, é administrativamente, coerentemente. 

Porque que eu não posso tirar um processo que sou eu o autor? Porque você não quer? 

Porque você é bonito? Porque você acha que eu não posso? Não, achar não vai me provar. 

Porque se você me provar, aí eu me recolho e vou embora. Agora você vai ter que me 

convencer, porque se não, eu vou me impor até aonde eu achar que estou certo. 

Mas isso não cria um clima chato? Eu tenho certeza que quando eu saia de lá, vocês 

falavam: “Pow...que cara chato! Que cara babaca! Esse cara não se toca? Ele acha que é 

quem?” Mas eu não me importo para o que os outros falam de mim, não a ponto de deixar... 

Não me importo ao ponto de deixar de ser quem eu sou. 
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Mas...Aí... isso me fere... Porque você fica...tudo bem eu não estou aqui para estar 

babando ninguém...mas... caramba...olha só, eu no... (setor onde trabalhava), no... (outro 

setor onde trabalhava), eu não só fazia o meu papel...eu fazia o de várias pessoas. Será que 

você só é bom quando você está servindo? Então você não é bom para você abrir os olhos 

das pessoas?  

Quer dizer então que os pais são sempre os bichos papões, na vida dos filhos? Educar 

é você mostrar o que é certo. Você não pode agradar 100%, porque que nós temos hoje uma 

relação problemática, os pais não tem tempo para os filhos e compensa isso fazendo tudo o 

que eles querem. Cresce uma geração achando que tudo que eles querem tem que ter na vida. 

A vida é assim? Você que é psicóloga. A vida é muito mais de sabores do que de alegrias, é 

ou não é? 

A vida é muito mais coisas difíceis do que coisas fáceis. Então a raríssima parcela da 

população que nasceu com tudo, um Eike Batista desses da vida que...olha o filho dele, vive 

envolvido em manchetes ruins. É isso que eu quero? Mas nas... (aos dois setores onde 

trabalhou), nossa... eu fui ao banco, e ... (nome da pessoa que trabalha no banco) me 

perguntou: “Você saiu do... (mencionou o setor)?”. E eu: “Saí, você não sabia não?”. E ele: 

“A agora que eu estou entendendo...”. Eu: “Não entendi o seu comentário...”, e ele: “não 

está entendendo? É porque lá agora nada funciona, tudo que vem para cá, volta porque está 

errado”. Olha a profundidade que existe por trás deste comentário. 

Profissional. Quando eu trabalhava nesse setor, era o responsável pela liberação do 

dinheiro. O tempo que eu passei ali, o setor pagou, sozinho, no ano de 2010, 2011, mais da 

metade que a instituição judiciária inteira pagou. Mas eu vinha aqui sábado, vinha aqui no 

feriado... eu não vinha por causa do diretor e do juiz não, eu vinha porque sou parte no 

processo ali, na outra justiça (referindo-se a outra instituição judiciária) e sofri na pele o 

descaso. O que eu não quero pra mim, eu não quero para os outros....Como tenho satisfação 
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em ver as pessoas saindo com um sorriso. As pessoas vinham com presentes (pesquisadora). 

Eu infelizmente mandava parar, eu não posso aceitar, as pessoas podem me achar chato, mas 

é a Lei que exige, eu não posso. E a gente até pode, mas eu não queria dar cabimento, para 

os meus colegas sair falando. Porque eu não trabalho com isso, eu trabalho para me sentir 

bem, porque ...e você não, você ver que os seus colegas...não te elogiam... “quando ele 

(referindo-se a si) está no atendimento, é o único jeito que a gente trabalha tranquilo, porque 

não precisa de mais ninguém, ele resolve tudo. Os processos todos ele acha, as partes vem 

aqui alvoroçadas, ele acalma, quem quer sair na porrada, ele encontra um meio termo, é 

bom trabalhar quando ele está no atendimento, porque a gente trabalha tranquilo. Quando 

ele não esta, nossa...” Até me chamam para resolver os pepinos que o diretor não consegue 

resolver... Pow, para isso...eles me acham como? 

Agora, para convidar para reunião de almoço, para comentar como a gente precisa 

fazer para ser melhor, para a gente trabalhar lá, em equipe não... Aí não porque ele é 

problemático, é muito exigente. Isso magoa você, poxa. E o bando de gente que eu estou 

lidando aqui? Eu não gosto quando são duas as caras...eu não sou duas caras... Ele 

(referindo-se a uma autoridade) passa por mim nos corredores, eu passo olhando no olho 

dele e ele desvia o olhar porque não tem coragem, ele sabe, porque ele me persegue até hoje, 

porque ele sabe quem eu sou. Eu falei para uma amiga dele: “eu já estou com uma ação 

pronta de assédio moral contra ele.....” A instituição e ele, os dois...depois desse comentário 

que eu fiz... nossa... ele deu um refresco legal. E eu ia fazer mesmo e não importa o que ele ia 

fazer, se eu acredito...  

Eu sofri assédio moral, quando trabalhava com ele (referindo-se a um setor). Eu 

sempre cheguei cedo, e hoje...vocês mulheres já chegam para ser atendidas, mas eu chegava 

e abria a sala, eu e um outro colega de trabalho chegávamos cedo. Mas ele (a autoridade a 

quem ele era subordinado) é uma pessoas extremamente mal resolvida com ele, isso se repete 
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nos outros, gosta de pessoas...sob a proteção dele. Porque ele veio gritar uma vez em uma 

audiência, eu gritei mais alto ainda, e falei pra ele: “Eu também sei gritar, o senhor não está 

lidando com qualquer um não. Meu pai que é o meu pai, não grita comigo, porque eu vou 

permitir que o senhor grite? Coloque-se no seu lugar, eu sou seu servidor...o senhor me tenha 

respeito”. Ele se sentiu afrontado e até hoje me persegue. Eu chegava no setor, ele abria a 

porta e olhava para mim. Eu dava bom dia Dr.... Ele virava a cara e dava bom dia para o 

meu colega de trabalho,  apertava a mão dele.. e várias vezes ele fez isso. Ele me chamou 

para o setor dele, me prometendo... eu falei para ele: “Dr...., eu não sabia que o senhor ia me 

chamar, porque o senhor não gosta de mim...eu estou até surpreso pelo senhor ter me 

chamado aqui”... Ele fez uma reunião com as pessoas lotadas naquela unidade, aquela 

época, e me convidou para ir trabalhar com ele, no outro setor, afirmando que todos iriam 

ter gratificação (função gratificada). Diante dessa proposta eu fui, e fiquei lá por três anos. 

Ele nunca me deu a gratificação. Depois ele fez outra reunião e disse: “olha quem tem 

(gratificação), eu vou melhorar e quem não tem, eu vou dar”. Passou uma semana... duas... 

três... Passou um mês... e as pessoas esperando. E o que eu acho legal é isso, que as pessoas 

comentam entre si, não é? Poxa... Então eu chamei os colegas: “Gente, vamos fazer o 

seguinte, vamos falar com ele...” As pessoas ficaram temerosas... E eu: “Gente... não falar 

com o juiz... qual o problema; ele morde? Se ele te morder, pega uma cadeira e taca na 

cabeça dele. É uma defesa, a lei permite, é em legitima defesa. Se ele gritar...ou grita mais 

alto ou sai e deixa ele gritando só”. Ninguém foi, mas eu fui: “É o seguinte, o senhor fez uma 

reunião aqui, há um mês atrás, o senhor disse isso e isso, e agora...as pessoas estão 

comentando, tem medo de vir falar com o senhor, mas eu não vejo problema em falar com  o 

senhor...eu estou lhe tratando com respeito, ...o senhor vai fazer o que o senhor prometeu?” 

Ele se sentiu afrontado, ele já ofende, ele já parte para a ofensa. Eu disse: “Olhe, o senhor 

não fale assim, que não é por aí... a gente vai se desentender de novo”. Ele gritou: “Saia!”. 
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Eu saí e, no outro dia eu tinha sido removido para outra unidade de lotação. Ele me removeu 

sem me avisar. Só soube no dia seguinte, quando fui trabalhar, e me avisaram... 

Porém, antes disso Dr.... havia me convidado para ser o assessor dele, porém o... 

(referindo-se a autoridade anterior) negou.... E eu fiquei perplexo: “Como assim?” Eu não 

tinha função gratificada... iria receber uma, se fosse ser assessor...o (autoridade) negou... 

depois me mandou embora...isso é ou não é assédio? Você prejudicar deliberadamente uma 

pessoa...  

Quando eu saí (de outra unidade de lotação), falei para o juiz: “olha vou tirar a 

minha licença eleitoral, que estou cansado dessas babaquices daqui, estou decepcionado com 

o senhor...quer ser tanta coisa...eu vou procurar outro lugar para ir, eu já estou avisando que 

eu não vou mais ficar aqui, vou tirar a minha licença eleitoral, que eu tenho 20 dias de 

licença, quando eu voltar, eu já saberei para onde ir, porque estou buscando um lugar. Eu só 

vou dizer uma coisa, não me mande para.. (citou duas unidades de lotação, as que tem uma 

quantidade de processo muito maior do que as outras, conhecida como o lugar do castigo), 

porque a gente sabe...que é para lá que mandam a gente”. Ele, o magistrado, me deu sua 

palavra, disse que só iria resolver minha  situação, quando eu voltasse. No entanto, antes de 

eu voltar, já tinha saído a portaria me destinando para uma dessas unidades de lotação, as 

quais eu não queria ir. 

No entanto, consegui alterar a lotação, mas aquele que me assediava não permitiu, e 

eu fui para o setor que eu não queria ir. Cheguei lá, e com oito meses eu coloquei o setor em 

ordem. Ele era problemático demais. Nesse período, recebi um convite para ir para um 

gabinete e fui avisar ao magistrado que iria aceitar, já que tinha feito todo aquele trabalho.... 

Porém o magistrado não aceitou, alegando que eu era imprescindível ali. Eu avisei que sabia 

disso, pois todos me elogiaram. Eu havia colocado o setor de pagamento em ordem. Então, 

coloquei uma condição para continuar ali, que era receber a função correspondente ao que 
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iria receber no gabinete para o qual havia sido convidado. Então, esse magistrado me deu a 

função, e quando ele foi removido para outra unidade recomendou ao magistrado que chegou 

que mantivesse minha função, por eu ser imprescindível. Esse segundo magistrado aceitou, 

mas, quando saiu, e entrou... (o que não aceitava o plano). Ele colocou a condição de que, 

para eu continuar com a função, teria que ir para a seção de cálculos. Eu neguei, disse que 

não ficava com a função, mas que iria sair dali, e então foi uma confusão. O antigo 

magistrado interferiu para que eu continuasse com a função, e nesse momento ele me disse: 

“É... realmente você é uma pessoa diferente. ...bem que o...  (autoridade que o perseguia) me 

disse, que ia te mandar pra cá, pra te punir”. Ele falou, mas quem ganhou fui eu, pois já 

tinha uma ação pronta para mover contra a instituição, por assédio moral... Mas não dei 

andamento, já que as coisas tinham melhorado. 

Mas isso cria o quê? As pessoas ...são problemáticas, chegou...até esse limite...então 

assim é difícil, você ter esse clima. Por que ...eu já dei dinheiro do meu bolso, não foi uma 

nem duas vezes não, lá nessas duas unidades referidas, porque o colega chamou a pessoa 

para receber, e o dinheiro não estava no processo. A pessoa vir da zona norte, com o 

dinheiro da vinda, emprestado eu acho.. .eu vou ter que voltar e pagar para ele. É um 

descaso... Eu tive uma colega que chamou uma pessoa de Recife, para vir receber o dinheiro, 

mas esse dinheiro já tinha sido pago há um ano e meio atrás. Aí eu fui falar com essa pessoa, 

tentei desculpar, mostrar que foi um erro... ninguém quis explicar, o diretor não quis. Eu 

fiquei escutando essa pessoa reclamar, me desculpei, informei que poderia ir à Ouvidoria... 

Depois, quando essa colega de trabalho chegou, eu fui falar com ela: “Vem cá você...preste 

atenção no que você faz... olha o que você fez aqui!”. Ela alegou que tinha um despacho 

mandando ela fazer isso. Mesmo assim, eu não aceitei: “Não... mas o despacho mandou, 

pois, se mandarem você plantar bananeira, agora,  você vai plantar? Mas me diga o que você 

faz. Você vai plantar? Não. Então, preste atenção, você é uma profissional, não é porque é 
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serviço público que você vai levar de qualquer maneira, não”. ...ficou com raiva de mim 

durante uma semana. Eu ensinei para ela antes: “Você esta fazendo errado... de dez 

notificações que você está fazendo, estão voltando oito, com o endereço errado... você 

precisa prestar atenção no que faz. Olhe o processo, veja se não houve uma mudança de 

endereço... é assim que a gente trabalha, ou você quer ser a mesmice que existe aqui nessa 

instituição?”. Seja profissional, nossa...não ia suportar. O que aconteceu, ela, mais uma vez, 

chamou uma pessoa de João Pessoa para receber aquilo que já tinha recebido. Espera aí... 

isso é brincadeira! 

As pessoas só me dão valor quando me perdem. Quando eu saí ... (das unidades de 

trabalho já mencionadas) uns quatro advogados me falaram: “Lá está um caos, volta...”. O 

que é isso? Advogados que eu não tenho amizades. Isso é reconhecimento do meu trabalho, 

ou é reconhecimento da falha do setor? Porque, se você sai, e está desse jeito, é sinal de que 

ninguém está se preocupando com isso. Então você não tem compromisso com o seu 

trabalho. ...eu sou pago para vir aqui, e trabalhar 8 horas. Como eu tenho colegas aqui, vem 

trabalhar 7 horas e produz 4; porque fica 1 hora jogando paciência, outra hora para o 

cafezinho.  

O que é isso? Onde nós estamos? Isso aqui é brincadeira? Alguém tem que tomar uma 

atitude. Eu venho para cá, não é para brincar. Eu acho isso deprimente, eu faço meu 

trabalho... eu faço porque eu gosto. Eu digo para os meus colegas: “Rapaz, aqui a gente está 

trabalhando pouco... Isso aqui é fichinha, por favor. Então, não é daqui que você tira o seu 

ganha pão? Você compra seu carro, não é daqui? Você sai para almoçar e jantar, você não 

vai dar uma vida boa para a sua família, sua namorada, sei lá”. É bom a gente usufruir, 

então faça valer isso, eu acho que trabalho é isso. A gente ....nesse sentido. Não é ser 

perfeito, porque eu não quero salvar o mundo. Você quer ser o salvador da pátria? Não. 

Muitos colegas já me disseram isso. 
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 Agora, se você não consegue escutar uma crítica pública profissional, me desculpe 

mas eu não posso ficar calado. Que eu trabalho com você e a sua inércia me prejudica. 

Como eu tive que escutar muitas coisas naquelas unidades de trabalho por causa dos erros 

dos outros. Eu tinha que consertar muitos erros dos outros. Inúmeros erros do diretor. Mas 

ninguém vê isso. Falam que eu reclamo muito, e aí? Eu não me importo pelos outros, você se 

importa pelos outros? Eu não. Eu estou fazendo o meu trabalho Imagina se é você aqui que 

quer receber o dinheiro de um processo. Você ia gostar que se fosse eu que te atendesse 

dessa forma rápida, séria? Fala sério. Queria. Pois é, você iria querer ser atendido naquela 

outra unidade? Pelo amor de Deus, Deus me livre. Pois é, então é interessante, quer dizer 

que para você, a minha forma de se comportar seria bom, se você fosse o alvo do meu 

trabalho. Mas como você é apenas um meio, você está achando ruim porque eu estou te 

cobrando.  

Lá na onde eu trabalhava, o juiz não me suportava. Mas ele parece turista. Ele 

chega... a gente dá bom dia, e ele nem responde. Aí, um dia, o magistrado atendeu uma 

advogada e a advogada reclamou, porque não gostou de uma coisa que eu tinha falado. A 

minha sorte, é que tinha um colega do meu lado, que assistiu tudo... Porque a advogada veio 

reclamar, o magistrado me chamou, e falou, falou, falou, e eu só escutei, o diretor estava do 

lado. Depois eu falei: “O senhor terminou? O senhor se julga juiz? Não é assim que o senhor 

se comporta, julgando. Quer dizer, veio uma pessoa aqui, fez uma reclamação de mim e a 

senhor já fez o seu pré julgamento, porque do jeito que o senhor já falou comigo, o senhor já 

fez o seu veredicto. Pois eu não aceito. Ser juiz a gente tem que ouvir os dois lados da 

história, verificar os fatos e vê quem tem razão... é assim que o senhor tem que se 

comportar”. Eu olhei para o diretor e ele ficou calado, e eu continuei: “O senhor não está 

falando com qualquer servidor não, tenho certeza que o senhor já ouviu falar de mim pelos 

corredores, e agora o senhor vai ter a oportunidade de ficar comigo frente a frente. Não é 
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assim que o senhor vai falar comigo não, não admito que o senhor venha me chamar atenção, 

sem eu ter dado causa, pois o que aconteceu foi isso, isso, isso e isso. É assim que as coisas 

funcionam aqui?”  

Ele ficou irado, e perguntou: “O senhor é quem que eu não entendi?”. E eu: “Sou um 

servidor concursado. Não trabalho para o senhor. Estamos trabalhando porque o senhor foi 

designado para cá. O meu trabalho é para a pessoa que esta lá fora, esperando o processo 

dela”. Ele disse que eu era muito radical, não sei o quê... Radical? Não. Aí respondi: “ o 

senhor acha isso? É um direito seu. Eu também lhe acho muito mal educado, o senhor chega 

aqui e a gente dá bom dia e o senhor nem responde e vira a cara”.  

Eu até já pensei em ser juiz, mas quando fui estudar... Você sabe, o casamento, os 

filhos da minha esposa, três adolescentes... O que eles passaram... Foi muito difícil... Mas 

agora já dá para começar a estudar... os meninos já estão aprumados, cada um seguindo seu 

caminho... Eu vou começar a estudar, eu sei que eu tenho potencial. 

 Mas as coisas aqui são muito pesadas. Não só eu, os colegas falam, existe esse temor 

da gente conversar aberto. Tem também a desilusão...eu te falei da desilusão do direito. Se eu 

aprendi, eu como profissional tenho que defender o que é honesto, o que é moral e o que é 

legal. O que a gente vê aqui? Quem são os primeiros a quebrar isso? Estamos exaustos. Há 

muito abuso. Não respeitam os servidores.  

Minha esposa fala assim: “você é muito engraçado, você não é espírita, mas é muito 

mais espírita do que a maioria dos meus amigos que tem os trabalhos sociais que temos”. 

Porque você falou que é um trabalho seu, então é um compromisso seu com você. Mas eu 

chego em casa, todo dia eu coloco a cabeça no travesseiro...o meu trabalho hoje eu fiz. Isso 

para mim, esse é um compromisso comigo e com quem depende de mim. Não sou perfeito, eu 

sei disso, tenho inúmeros defeitos, mas eu tento ser o mais coerente possível. E na busca de 

um bom clima, às vezes você vê que sozinho...quando eu falei com o magistrado para não se 
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meter no nosso plano...os meus colegas não foram comigo, “está doido!”. Mas estou 

conseguindo ser respeitado e vejo isso hoje, no trabalho, quando alguns colegas que eu nem 

conheço vem e falam o meu nome, me cumprimentam.  

Mas dessa última vez, sem mais nem menos, saiu uma portaria me transferindo para a 

área administrativa. É impressionante como a instituição não tem respeito pelas pessoas, 

quer dizer que a gente aqui não é gente. A gente sabe dessas coisas através de portaria, olha 

que tipo de respeito...o magistrado disse... Ele disse que ia esperar eu voltar e nas minhas 

férias ele faz isso? Como você pode ter um bom clima de trabalho assim? Ah, deixa tudo ao 

léu e aí? Eu digo... “Olha gente, é uma postura, é uma filosofia, deixa tudo como está para 

não mudar nada. Então muda alguma coisa para ficar como está”.  

Gente, a gente tem responsabilidade, a gente não pode ser omisso... Então já pensou 

se todo mundo fizesse como eu? Você não acha? Não, a gente não força... para de pensar 

assim, muda sim,  a gente muda sim. Ghandi mudou um país, sem levantar uma arma. Chico 

Xavier conseguiu respeito mundial com o exemplo dele. Madre Teresa de Calcutá ...eles 

fizeram a diferença no mundo.  

A gente pode fazer o nosso ambiente de trabalho melhor, só... que não é assim... 

 


