
Bullying Federal

Vi este  dias que na Argentina o governo está  contratando  pitboys para garantir  que sua 

vontade seja feita. Na marra. À força. Uma prática de bullying, para os mais modernos. Capangas 

para os tradicionalistas. Bom, mas o fato é que deve funcionar bem. O “IBGE” deles é o maior 

exemplo, só tem estatística que o governo quer.

Agora, imagine. Um funcionário público de carreira, há vinte anos no cargo. Normalmente 

sedentário. Com barriguinhas, pneuzinhos e tudo a que tem direito. Cujo único esforço é abastecer a 

geladeira  para  a  rodada  do  campeonato  argentino  (sendo  que  o  carrinho  de  supermercado  o 

acompanha até a geladeira), ou fazer caminhadas no shopping com as amigas e algumas sacolas 

(não sei se também há este costume por lá). 

Uma pessoa destas não só é inofensiva, do ponto de vista físico, como chega a ser debilitada. 

E de repente, acostumada com uma aconchegante tranquilidade profissional e, tomara, familiar, é 

ameaçada fisicamente. Objetos sendo atirados. Equipamentos destruídos. Socos. Pontapés. Isso sem 

contar com o assédio moral, que nessa situação é até uma boa saída.

Imagine agora se a coisa pega no Brasil. Não é algo difícil de acontecer não. Os governos 

dessas ditaduras brancas, como se diz, são coleguinhas do nosso. Vou procurar uma academia de 

MMA amanhã. Sou funcionário público. E há anos declaradamente contra esta patotinha que está aí.

Mas aqui tenho a convicção que a coisa seria mais séria. Mais certa, melhor dizendo. 

Nas empresas  públicas  não seria  problema para  o  governo.  O regime CLT tem lá  suas 

brechas. Mas a coisa teria que ser caprichada nos órgãos públicos, de regime estatutário.

O primeiro passo seria a criação da carreira. Como é que iríamos chamar: Formadores de 

Opinião, Auditor de Opiniões, Fiscal de Comportamento Subversivo, Engenheiro Comportamental, 

Homogenizador  de  Opiniões,  Papiloscopistas  de  Opositores  (credo,  dá  até  arrepio!),  Agente 

Penitenciário de Cárcere Público, Procurador de Oposicionistas, Auditor da ANVISA (bem que eu 

ANVISEI e ploft...), Perito em Queima de Arquivo, Esquadrão Antissubversão,...

O  segundo  passo  seria  o  concurso  para  esse  pessoal.  Claro.  Por  que  se  todos  forem 

comissionados, vai pegar mal. No edital teria alguns requisitos mínimos: tamanho avantajado (estou 

falando de músculos e altura), habilidades marciais, capacidade de leitura labial (para acabar com os 

cochichos de corredor), uma ficha criminal digna da ocupação (mas sem mortes, senão o pessoal 

dos direitos humanos caem de cima e vai acabar sobrando porrada para eles também), escolaridade 

dispensável,  partidarismo  político  (é  inconstitucional,  mas  dá-se  um  jeito),   porte  de  arma 

(preferencialmente)  e  outros  atributos  intimidadores.  Vagas para portadores de deficiência,  nem 

pensar. Quer dizer. Pensando bem, alguns brutamontes com tapa olhos meteriam mais medo. 

O passo  mais  complicado  seria  aprovar  este  pessoal.  Mas  para  essa  parte  não  vou dar 



nenhuma sugestão. Pode ser usado contra mim. Ou vou estar dando ideia demais para quem não se 

deve dar,  ou vão me investigar,  por  acharem que entendo muito de  fraude em concursos.  Sou 

funcionário público, lembra?

Bom,  alocado  esse  pessoal  em  todas  as  repartições  mal  comportadas,  teria  um  último 

empecilho:  o  inciso  VII  artigo  132  da  Lei  N°8.112  (que  dispões  sobre  o  regime  jurídico  dos 

servidores públicos civis), diz que “a ofensa física em serviço, a servidor ou particular, salvo em 

legítima defesa própria ou de outrem” pune-se com demissão. Mas, tem vários fatores aí: quem der 

queixa vai ser pior; quem testemunhar... ai ai ai; e quem não afirmar que foi em legítima defesa... 

coitado. E se nada disso funcionar, a coisa vai pegar no judiciário também. Aí não tem mais a quem 

recorrer.

Então  está  tudo  resolvido.  Não  vou  me  surpreender  com a  criação  de  novas  carreiras, 

concursos seletivos, e um brutamonte analfabeto trabalhando na minha sala me olhando com aquela 

cara:  “Ri  que  eu  te  quebro”.  Mas  não vou deixar  barato  não.  Vou botar  minha carteirinha  da 

academia de MMA em cima da mesa. E olhar de nariz empinado com aquela cara: “Estou ferrado”.  

“Ainda falta muito para minha aposentadoria”.

Agora deixa eu procurar uma academia na lista telefônica e ver se eles têm convênio com 

meu sindicato e se as aulas não são muito puxadas. Há anos estou meio parado.


