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Apresentação
Caro proﬁssional,
Esta cartilha foi elaborada pelo Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas
Ocupacionais de Pernambuco (SINFITO-PE), com o objetivo de informar
sobre um perigo presente em várias instituições: o assédio moral. Este
livreto lhe trará informações sobre o que é o assédio moral, como ele se
manifesta, as principais características da vítima e do agressor, além das
atitudes que podem e devem ser tomadas.
O assédio moral consiste em um desequilíbrio nas relações interpessoais,
que coloca em risco o emprego, a saúde física e mental do funcionário,
podendo, inclusive, acarretar em depressões, interferir na produtividade
e provocar sentimentos de nulidade e injustiça, além de atingir a
personalidade, a identidade e a autoestima do assediado.
A conscientização e a cultura do respeito devem ser estimuladas
nas organizações, como forma de oferecer um ambiente de trabalho
saudável, fortalecer a cooperação entre os funcionários e eliminar
distorções e atos de intolerância. Caso você ou algum colega seja vítima
do assédio, lembre-se que a denúncia é a principal forma de defesa do
trabalhador. Lembre-se: o medo reforça o poder do agressor. Não ﬁque
calado. Denuncie!
Gestão 2013-2015 SINFITO-PE
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O que é assédio moral?
Expor o empregado a situações
humilhantes,
exigir
metas
inatingíveis, negar folgas e
emendas de feriado quando outros
empregados são dispensados,
agir com rigor excessivo e colocar
“apelidos” no empregado são
alguns exemplos que podem
conﬁgurar o assédio moral, que
se caracteriza, principalmente,
por condutas que evidenciam
violência psicológica contra o
empregado.
A violência psicológica é praticada através de atos que visam humilhar,
desqualiﬁcar e desestabilizar emocionalmente a relação da vítima com
a organização e o ambiente de trabalho e centra-se no abuso do poder
dentro das instituições. Ela se traduz através da exposição a situações
humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, durante
a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais
comuns em relações hierárquicas autoritárias e assimétricas, em que
predominam condutas negativas.

Como acontece?
Humilhações,
afrontas,
constrangimentos,
rebaixamento,
xingamentos, vexame são exemplos de situações a que são
submetidos os trabalhadores que enfrentam o Assédio Moral.
O indivíduo assediado é escolhido e, muitas vezes, isolado do
grupo sem explicações. Passa a ser hostilizado, ridicularizado,
inferiorizado, culpado e desacreditado no seu local de trabalho. O
objetivo do agressor é, na maioria das vezes, forçar a vítima a pedir
demissão ou demiti-lo por insubordinação.
O medo do desemprego e a vergonha de serem humilhados
comumente fazem com que os colegas de trabalho rompam os laços
afetivos com o assediado, chegando muitas vezes até a reproduzir
ações e atos do agressor no ambiente de trabalho, instaurando o
“pacto da tolerância e do silêncio”.
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As condutas mais comuns são:
Ameaçar constantemente,
amedrontando quanto à perda do
emprego;
Repetir a mesma ordem para realizar
tarefas simples, centenas de vezes,
até desestabilizar emocionalmente
o(a) subordinado(a);

Divulgar boatos sobre a moral do
trabalhador;
Restrição ao uso de sanitários,
refeitórios e locais de uso comum;

Sobrecarregar de tarefas ou impedir
a continuidade do trabalho;

Ignorar a presença do trabalhador
ou não cumprimentá - lo
propositalmente;

Fazer críticas ou brincadeiras de mau
gosto ao trabalhador em público;

Ignorar a presença do(a)
trabalhador(a);

Desviar da função ou retirar aterial
necessário à execução da tarefa;

Ameaças, insultos e isolamento.

Quem é o agressor?
Na maioria dos casos, o agressor
está em uma posição de liderança
dentro da instituição e utiliza seu
poder sobre pessoas que lhe são
subordinadas, para manipulálas de acordo com sua própria
vontade. Uma das características
que, na maioria das vezes, fazem
parte da personalidade do
agressor é o seu lado narcisista,
que faz com que ele acredite
ser superior e moralista, quando
comparado às outras pessoas.
Analisar o assediador e entender
suas atitudes são os primeiros
passos para incrementar o
combate ao assédio moral no
ambiente de trabalho.
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Impor horários injustiﬁcados;

Estratégias do agressor
Escolher a vítima e o (a) isolar
do grupo;
Impedir que a vítima se
expresse e não explicar o
porquê;
Fragilizar, ridicularizar,
inferiorizar, menosprezar a
vítima em seu local de trabalho;
Culpar e responsabilizar
publicamente, levando
os comentários sobre a
incapacidade da vítima muitas
vezes, até o espaço familiar;

Mandar que a vítima
desempenhe papéis que não
fazem parte da sua função;
Destruir emocionalmente a
vítima por meio da vigilância
acentuada e constante,
isolando-o da família e dos
amigos, desencadeando
ou agravando doenças
preexistentes;
Impor à equipe sua autoridade
para aumentar a produtividade.

As vítimas
As principais vítimas de assédio moral são: mulheres, pessoas idosas,
negros, pessoas em situação de estabilidade provisória (gestante,
membro de CIPA, dirigente sindical e beneﬁciário de auxílio-doença),
homossexuais, portadores de HIV ou doenças graves, pessoas obesas
ou com sobrepeso. Sendo que a maioria das vítimas é mulher e é negra.
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A vítima sofre por estar sendo corroída com agressões que lhe
são impostas e não ter condições de materializar a própria prova
do assédio moral e os danos à sua saúde, decorrentes da violência
sofrida. O assédio moral gera efeitos maléﬁcos sobre a personalidade
e a saúde do empregado, causando estresse, ansiedade, depressão,
além de conduzir o assediado ao desemprego, projetando seus efeitos
sobre a sociedade.

O que a vítima deve fazer
O medo reforça o poder do
agressor. Não se intimide! Rompa
o silêncio e busque apoio de
colegas, familiares e dos órgãos
públicos responsáveis pela
proteção dos trabalhadores;
Resistir. Anotar, com detalhes,
todas as humilhações sofridas:
dia, mês, ano, hora, local ou
setor, nome do agressor, colegas
que testemunharam os fatos,
conteúdo da conversa e o que
mais achar necessário;
Dar visibilidade, procurando a
ajuda dos colegas, principalmente
daqueles que testemunharam o
fato ou que sofrem humilhações
do agressor;

Evitar conversar, sem
testemunhas, com o agressor;
Procurar seu sindicato e relatar o
acontecido;
Buscar apoio junto a familiares,
amigos e colegas.

Instituições e órgãos que devem ser
procurados:
Ministério do Trabalho e Emprego

Ministério Público

Superintendências Regionais do
Trabalho e Emprego

Justiça do Trabalho

Comissão de Direitos Humanos
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Sindicato trabalhista da classe

Ações preventivas na empresa
O assédio moral deve ser
prevenido e tratado pela empresa
como uma ameaça real para a saúde
física e mental dos empregados.
A principal medida de prevenção
ao assédio moral é a informação
sobre suas características e suas
consequências aos trabalhadores,
sobretudo aos que exercem cargo
de conﬁança.
Realização de seminários,
palestras e outras atividades,
com o objetivo de formar e
informar os trabalhadores e
gerentes a respeito do assédio
moral;
Estabelecer diálogo sobre os
métodos de organização de
trabalho com os gestores (RH) e
trabalhadores(as);

Criar um código de ética que
proíba todas as formas de
discriminação e de assédio
moral;
Estimular a participação efetiva
dos trabalhadores na vida da
empresa;
Incentivar boas relações de
trabalho.

Consequências do assédio moral para as
empresas
Imagem negativa da empresa
perante os consumidores e
mercado de trabalho;
Alteração na qualidade do
serviço/produto e baixo índice de
criatividade;
Aumento de ações trabalhistas,
inclusive com pedidos de
reparação por danos morais;

Troca constante de empregados,
ocasionando despesas com
rescisões, seleção e treinamento
de pessoal;
Queda da produtividade e menor
eﬁciência;
Doenças proﬁssionais, acidentes
de trabalho e danos aos
equipamentos.
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