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NOTA DA COMISSÃO
O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ao traçar uma análise da
sociedade contemporânea, destacou a prevalência de um
individualismo exacerbado e, para tanto, associou a fluidez e a
efemeridade das relações e prontamente aludiu ambas a um estado
líquido. Para ele, a fluidez parece caracterizar perfeitamente a
qualidade das relações quanto à mobilidade e à rapidez nas
mudanças. 

Acrescentamos a peculiaridade da tensão que tanto caracteriza o
comportamento dos fluidos e a constatação de que uma forte
tensão se instaurou nas relações de trabalho e, com ela, uma
modalidade de violência silenciosa.

Um dos aspectos primordiais desse estado líquido é a efemeridade
das coisas e, em particular, a insegurança. Ao que parece, a
experiência afetiva do sentimento de insegurança, fruto da falta de
autoconfiança, afeta as relações de poder no âmbito
organizacional. 

A solução para os males dos nossos dias, segundo Bauman,
perpassa o caminho da educação que seria a única capaz de
promover mudanças rápidas e profundas, restituindo a solidez
necessária para as relações interpessoais.

Nesta edição, convidamos especialistas de diferentes áreas:
juristas, psicóloga e psicanalista, para trazer à tona problemas e
desafios da atualidade, ligados às relações de trabalho. Entre eles,
o assédio moral.  

NOTA DA COMISSÃO
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Neste espaço, pauto a minha fala, direcionando-a ao tempo
e à forma com a qual tenho conduzido a gestão do CRTR-08.

Quanto ao tempo, refiro-me às últimas semanas e a todos os
desdobramentos que ocorreram nos contextos regional e
nacional. Longo tempo que ainda perdura e que certamente
ajudará a construir o cenário da Radiologia e seu destino.
Para tanto, fui designado (aqui estou e estarei), sempre de
forma lícita, respeitosa e honrada.

Quanto à forma, é inevitável uma metáfora com a luta –
uma cadeia sucessiva de combates de toda ordem – noite e
dia, dezenas de rounds.

Construo de imediato a figura do pugilista na manutenção
de seu equilíbrio e o desafio contínuo em manter-se de pé –
sua base. Atento e em prontidão, impávido e infalível.  

Hoje, percebo que resguardar-se comodamente numa base
pode não ser a melhor defesa e que, em momentos críticos,
é essencial avançar de forma aguerrida, fazendo o adversário
entender a força da expressão: “(...) um filho teu não foge à
luta”. 

Toda essa luta não pode ser por nada, porque a vitória
autêntica não se dá para privilégio de um, mas, sobretudo,
para a coletividade, uma classe.

PALAVRA DO PRESIDENTE
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ALEXANDRO ALVES
Diretor-Presidente do CRTR-08

PRESIDENTE

PALAVRA DO
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A dinâmica de algumas histórias começa desde um simples gesto

de gentileza, palavras levemente adocicadas com alta dose de

afeto, um olhar de flerte que desencadeia uma obstinada

conquista sem rendição, investidas mais duras seguidas de

toques mal-intencionados, até casos de violência, ao fazer do

corpo e da mente do outro puro objeto de uso, controle e

domínio. São inúmeros os relatos.

 

"o individualismo"o individualismo
ambicioso causaambicioso causa

destruição alheia."destruição alheia."

ASSÉDIO MORAL: UMA FORMA SILENCIOSA DE VIOLÊNCIA
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t i p o l o g i a
assédio moral
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ASSÉDIO
INSTITUCIONAL

Ação da própria organização que aceita e estimula os
atos de assédio moral, como forma de promover a
competitividade e produtividade. Como resultados
nefastos, tem-se o controle e a humilhação. 

Ação individual com destino pessoal, cujo objetivo visa
atingir o profissional e desconstruir a sua imagem
diante da equipe. 

ASSÉDIO
INTERPESSOAL

O assédio moral é um tema passível de equívocos e, ao que parece, algo ainda desconhecido.
Entretanto, amplamente comentado. A seguir, para maior esclarecimento, esquematizamos e
definimos as modalidades de assédio moral:

ASSÉDIO MORAL: DEFINIÇÃO, DESCRIÇÃO E TIPOS

ASSÉDIO e seus significados: 

Insistência impertinente, perseguição, sugestão
ou pretensão constantes em relação a alguém.
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Envolve pessoas de nível hierárquico distintos. Nesse caso,
chefes e subordinados, e subdivide-se em duas modalidades:
descendente e ascendente. 

ASSÉDIO MORAL VERTICAL

Assédio caracterizado pela intensa pressão dirigida
dos chefes para os subordinados. Abuso de
autoridade e solicitação de tarefas aquém ou além
da qualificação, com o intuito de promover punição,
situações de desconforto e indução ao erro. 

DESCENDENTE

ASSÉDIO MORAL: DEFINIÇÃO, DESCRIÇÃO E TIPOS
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ASCENDENTE

Ação dirigida por um ou mais subordinados, voltada para o
superior hierárquico com o objetivo de boicote à gestão. 

ASSÉDIO MORAL: DEFINIÇÃO, DESCRIÇÃO E TIPOS
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Ações de intimidação, envolvendo colegas de trabalho de mesmo
nível hierárquico, recorrentes em ambientes cuja competição é
levada ao extremo, a exemplo do conhecido bullying.

ASSÉDIO MORAL HORIZONTAL

09

ASSÉDIO MORAL: DEFINIÇÃO, DESCRIÇÃO E TIPOS
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Consiste na combinação do assédio moral vertical e do
horizontal. Duplo assédio por parte de pessoas de mesmo nível
hierárquico e de superiores.  

ASSÉDIO MORAL MISTO

00

ASSÉDIO MORAL: DEFINIÇÃO, DESCRIÇÃO E TIPOS
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CAMILLA
MOTA
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Quanto à iniciativa do TCU, é digno de nota e de um
forte sinal de evolução no tocante aos casos de
assédio, embora tenhamos uma longa caminhada
pela frente. Percebo também que alguns órgãos
específicos, como Ministério Público do Trabalho, o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho
Nacional do Ministério Público se mostram
sensíveis a tais causas de assédio moral, sexual e
até mesmo discriminação no ambiente de trabalho
e suas tipologias explicitadas no início desta seção. 

O assédio está respaldado em sua grande maioria à
desigualdade de gênero dentro das instituições públicas
ou privadas. Isso fica muito claro quando se trata da
administração pública, levando em consideração o
grande aumento de casos relatados.

Não me surpreende o fato desse assédio ser
direcionado às mulheres. Tal aspecto, infelizmente, fica
bastante evidente na maioria das publicações e,
sobretudo, nas análises estatísticas, inclusive nesta
pesquisa citada.

Do ponto de vista profissional, a dominação masculina
é evidente e maciça. A eles são oferecidos os postos
mais altos, as melhores oportunidades e salários, além
do que definem leis das quais usufruem de privilégios.

Advogada

DADO  ESTATÍSTICO

O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou um levantamento inédito sobre a
incidência de assédio sexual e moral nos órgãos federais. De 49 processos
disciplinares para apurar assédio sexual, 38,78% resultaram na aplicação de
algum tipo de penalidade. Em todos os casos analisados, o assediador era
homem. E 96,5% das vítimas eram mulheres. 

Diante da estatística apresentada para o estudo de
casos, como a doutora avalia o desempenho da
justiça e o fato da incidência de casos (quase na sua
totalidade) envolverem mulheres como vítimas?

MATÉRIA DE CAPA

Traços fortes da nossa cultura fundamentada no
patriacardo, retratado por Millet: uma forma de
supremacia do poder dos homens sobre as mulheres,
baseada principalmente no valor e significado das
diferenças culturais que nas diferenças biológicas.

O assédio sexual configura crime quando
presentes os requisitos do Art. 216-A, caput, do
Código Penal, o qual dispõe: “constranger alguém
com o intuito de obter vantagem ou favorecimento
sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição
de superior hierárquico ou ascendência inerentes
ao exercício de emprego, cargo ou função”.

As discriminações podem ocorrer de diversas
formas, mas, a título exemplificativo, podem-se
listar as seguintes situações: 

- pagar salário menor a uma mulher que
desempenhe as mesmas funções de um homem,
não promovendo a igualdade de remuneração
entre a mão de obra masculina e feminina;

11
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- não contratar ou não promover uma pessoa em
razão de sua cor ou raça, solicitando que a vaga seja
ocupada por “pessoa de boa aparência” e muitas
outras.

Sendo assim, isso me torna otimista, com
auditorias implementadas pelo TCU, que levam a
temática a um patamar de grande relevância. 

Tais ações nos trazem uma nova perspectiva,
sobretudo o aporte da lei que coíbe novas
investidas por parte dos abusadores. O amparo
jurídico disponível é bastante consistente, apenas
para mencionar temos: na CLT, o Art. 483, no
Código Penal, o Art. 216-A e a mais recente Lei
10.224/2001 do Código Penal que tipifica o assédio
como crime, portanto, passível de aplicação de
pena. 

Ao que parece, há uma tipificação de formas de
assédio. Classificações ordenadas segundo critérios
bem definidos de um ponto de vista exclusivo da
saúde mental. Como fica a escuta do sujeito abusado
na tratativa entre o aspecto jurídico e o de saúde?
Enfim, o manejo nesses campos do saber como
conversam entre si?

Uma vez que uma pessoa é vítima de abuso e
tal fato é levado, por esta pessoa, ao
conhecimento do seu superior ou setor de
Recursos Humanos, esta empresa torna-se
responsável pela condução processual interna. 

Sob o aspecto jurídico, posso assegurar que a
instituição deve instaurar um processo
administrativo interno para verificar a narrativa
dos fatos e, dessa forma, respaldar-se
juridicamente para daí então proceder, se
necessário, com a demissão do colaborador por
justa causa, sendo empresa privada ou, se
servidor público, um Processo Administrativo
Disciplinar (PAD) contra o autor-servidor. 

Dessa forma, entendo que cada empresa deve
construir um conjunto de orientações, como
também setores e pessoas especializadas para
encaminhar soluções adequadas a cada caso. 

Lembro que houve, recentemente, um caso
peculiar e inovador, em Salvador, envolvendo um
servidor público que, além das questões penais
previstas por lei, foi acrescentado o agravante
de improbidade administrativa.

É preciso aplaudir e comemorar as inovações
jurídicas, ainda que haja um progresso tímido
ante a tais situações que deixam profundas
marcas. Convém lembrar que estamos tratando
da saúde mental dos funcionários, e o
acompanhamento psicológico é de extrema
presteza para o abusado, transmitindo-lhe
segurança e confiabilidade. Ainda cabe ao
abusado uma indenização por reparação de
danos, conforme o Art. 927 do Código Civil.

Seja como for, independente dos campos de
manejo, o ponto crucial é a escuta do agredido e,
em seguida, o encaminhamento e a devida
formalização da denúncia - é como vejo, antes de
tudo, o viés jurídico. Faz-se necessário esclarecer o
grau de comprometimento da empresa que toma
conhecimento da queixa, já que, uma vez recebida,
deve avaliar, acatar e apresentar uma solução de
imediato para a vítima em questão. 

MATÉRIA DE CAPA

12
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a gentileza no campo interpessoal e afetivo no
âmbito profissional;
o papel do jurídico na intermediação dos
conflitos;
o silêncio ruidoso das vítimas.

Na linha do tempo presente-futuro, quais caminhos
podem ser apontados para as seguintes situações:

A  gentileza, no campo interpessoal, é de extrema
importância em qualquer ambiente de trabalho.  No
entanto, no contexto atual,  isso parece ter se
tornado um tabu, já que as pessoas têm receio de
demonstrá-la e serem mal-interpretadas. 

O entendimento perfeito do que é (ou não) assédio,
evita certa confusão em relação ao que seja um
gesto de gentileza. 

O papel da Justiça torna-se essencial para respaldar
o direito que deve ser conferido à vítima. Ela é
também necessária para uma mediação entre as
partes envolvidas, antes mesmo de se ajuizar uma
ação de danos ou reparação. Vale ressaltar que
recentemente foram criadas comissões específicas
para tratar das questões assediadas.

O Direito, para mim, nesses casos é de extrema
relevância. Destaco a questão de ser mais
confortável quando se entende a temática e os
padrões do assédio. 

O silêncio das vítimas vem sendo quebrado com
ações jurídicas, canais de comunicação e cartilhas
do CNJ e do Ministério Público do Trabalho,
disponíveis ao público na Internet.  

É importante destacar que, quando uma mulher
quebra o silêncio, ela encoraja as demais a
reproduzir o seu gesto. E, além disso, desestimula o
assediador a ir em busca de outras vítimas.  

MATÉRIA DE CAPA

13



Advogado

WÁBLIO
WILLIAN
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Penso que a forma de combater o assédio, seja moral ou
sexual,  é promover a disseminação e implementação de
políticas que combatam falas ou atitudes contra
pessoas em seu ambiente de trabalho.  

Sem dúvidas, a pesquisa efetuada pelo TCU é
essencial. Todos os órgãos precisam se empenhar
para que consigamos erradicar o assédio, seja ele
moral ou sexual, no ambiente laborativo. Não
podemos mais permitir que as mulheres passem
por esse tipo de situação, o que acaba por lhes
prejudicar não somente o exercício de suas funções
trabalhistas, como a própria saúde mental, além de
sua incolumidade física (nos casos de assédio
sexual).

Faz-se necessária uma profunda mudança de valores
éticos e morais. E, em se tratando da condição da
mulher, isso é primordial.

Em primeiro lugar, o ideal é que a vitima de assédio
possa encontrar apoio no próprio ambiente de
trabalho, ou seja, órgãos públicos e privados
deveriam disponibilizar um canal de comunicação
para denúncia ou reclamação. 

Para mim, a ligação entre os aspectos jurídicos e de
saúde são indissociáveis. 

O sistema jurídico deve ser a base de proteção dos
direitos e garantias individuais. Dentre elas, está a
integridade física e mental dos profissionais. 

DADO  ESTATÍSTICO

O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou um levantamento inédito sobre a
incidência de assédio sexual e moral nos órgãos federais. De 49 processos
disciplinares para apurar assédio sexual, 38,78% resultaram na aplicação de
algum tipo de penalidade. Em todos os casos analisados, o assediador era
homem. E 96,5% das vítimas eram mulheres. 

Ao que parece, há uma tipificação de formas de
assédio. Classificações ordenadas segundo critérios
bem definidos de um ponto de vista exclusivo da
saúde mental. Como fica a escuta do sujeito abusado
na tratativa entre o aspecto jurídico e o de saúde?
Enfim, o manejo nesses campos de saber como
conversam entre si?

MATÉRIA DE CAPA

Diante da estatística apresentada para o estudo de
casos, como o doutor avalia o desempenho da
justiça e o fato da incidência de casos (quase na sua
totalidade) envolverem mulheres como vítimas?

14
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Ao falar de gentileza, penso que, uma vez presente
no campo interpessoal, ela se estende efetivamente
ao âmbito profissional. Contudo, ela por si só não
me parece ser suficiente. Parece-me ser necessário
também que haja respeito nas relações, sejam elas
entre superiores e/ou colaboradores. 

a gentileza no campo interpessoal e afetivo no âmbito
profissional;
o papel do jurídico na intermediação dos conflitos;
o silêncio ruidoso das vítimas.

Na linha do tempo presente-futuro, quais caminhos
podem ser apontados para as seguintes situações:

Para mim, o respeito mútuo seria uma das formas
de evitar situações que possam gerar ações de
assédio, como também a contaminação nas
relações interpessoais. 

O papel do jurídico é justamente de advertir os
gestores e os colaboradores sobre as condutas
proibidas no ambiente de trabalho, agindo de forma
preventiva, além de intermediar os conflitos a partir
da análise das denúncias. 

É completamente compreensível o silêncio ruidoso,
tomado pelas vítimas nos casos de assédio, seja por
temor reverencial, por medo de represálias ou
principalmente por receio da exposição. Entretanto,
é necessário que os órgãos possuam um canal
aberto para denúncia de casos de assédio, bem
como estimulem os funcionários ou servidores a
expor tais situações, garantindo-lhes o sigilo e a
imparcialidade. 

Aposto que esse serviço de Ouvidoria seria de
extrema utilidade no processo da erradicação de
situação assediosas.

MATÉRIA DE CAPA
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Advogada

ANDRÉA 
RAMOS
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O estudo acima referido demonstra a sensibilidade
do TCU em relação ao tema. Contudo, de fato,
precisamos nos ater às medidas que serão
implementadas como fruto deste trabalho.

A pesquisa foi realizada dentro dos órgãos federais,
porém, esse quadro faz parte da triste realidade no
mundo do trabalho.

Sendo assim, torcemos para que esse seja o
despertar e o exemplo para que outras
organizações possam enfrentar o assédio moral e
sexual. 

Os percentuais evidenciam a grande incidência de
assédio contra as mulheres. O que requer um olhar
mais apurado e ações afirmativas de proteção
específica ao público feminino. Essa tela de
ocorrências no cenário federal é só uma amostra do
que acontece em diversas empresas.    

Sim, existem formas de classificar ou categorizar o
assédio, como, por exemplo, o assédio moral
organizacional, descendente, horizontal, vertical,
dentre outras classificações. 

A escuta do colaborador é parte fundamental para
combater a incidência de tais situações, empenhar o
tratamento jurídico adequado, bem como assisti-lo
com acompanhamento psicológico, em prol de sua
saúde física e psíquica.

Ouvir faz com que primeiramente tenhamos a
preocupação com a pessoa, com a forma com que
se sente, o que lhe incomoda, qual o tratamento
está sendo dispensado para aquele colaborador em
seu ambiente de trabalho. 

Diante da estatística apresentada para o estudo de
casos, como a doutora avalia o desempenho da
justiça e o fato da incidência de casos (quase na sua
totalidade) envolverem mulheres como vítimas?

DADO  ESTATÍSTICO

O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou um levantamento inédito sobre a
incidência de assédio sexual e moral nos órgãos federais. De 49 processos
disciplinares para apurar assédio sexual, 38,78% resultaram na aplicação de
algum tipo de penalidade. Em todos os casos analisados, o assediador era
homem. E 96,5% das vítimas eram mulheres. 

Ao que parece, há uma tipificação de formas de
assédio. Classificações ordenadas segundo critérios
bem definidos de um ponto de vista exclusivo da
saúde mental. Como fica a escuta do sujeito abusado
na tratativa entre o aspecto jurídico e o de saúde?
Enfim, o manejo nesses campos de saber como
conversam entre si?

MATÉRIA DE CAPA
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A escuta é essencial, não somente por especialistas
em saúde, como também pelos gestores das
empresas, advogados, por todos os profissionais
envolvidos para que se identifique o assédio, busque
meios de comprovar e principalmente cuidar deste
trabalhador. 

- a gentileza no campo interpessoal e afetivo no
âmbito profissional;

Empatia. Colocar-se no lugar do outro! 

Como dito anteriormente, existem formas de assédio,
como, por exemplo, o horizontal que ocorre entre
colaboradores compatíveis em sua hierarquia
funcional, o assédio vertical que é praticado por um
trabalhador hierarquicamente superior ao empregado
assediado. Em todos os casos, o respeito e a empatia
é o início de relações saudáveis.

a gentileza no campo interpessoal e afetivo no âmbito
profissional;
o papel do jurídico na intermediação dos conflitos;
o silêncio ruidoso das vítimas.

Na linha do tempo presente-futuro, quais caminhos
podem ser apontados para as seguintes situações:

- o papel do jurídico na intermediação dos conflitos;

Os juristas têm importante papel na lida e no
combate às práticas abusivas. Começando pela
disseminação de informações que auxiliem o
interlocutor a identificar quando está sendo vítima de
assédio, entender aquele empregado, orientá-lo,
buscar a melhor ferramenta para compor o conflito e
conciliar as partes, utilizando por exemplo as
Comissões de Conciliação e Arbitragem. 

Os meios autocompositivos são contemplados nas
legislações cíveis e trabalhistas, sendo muito
utilizados. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho
– CSJT, por meio da Resolução n.º 174, de 30 de
setembro de 2016, criou a Política Judiciária Nacional
de Tratamento das Disputas de Interesses
Trabalhistas, a qual utiliza a mediação e a conciliação
como instrumentos para a resolução das lides. 

Logo, percebemos que mediar é um caminho
excelente para mudar a cultura adversarial,
experimentada no universo jurídico. 

- o silêncio ruidoso das vítimas.

Precisamos ter ouvidos mais apurados, olhar mais
atento. Todos nós emitimos sinais quando algo não
está bem. Os gestores, os colegas de trabalho, os
profissionais, as pessoas que estão perto precisam
ter o cuidado de olhar e buscar perceber aquele
nervosismo incomum, aquela tristeza que persiste, o
olhar disperso, dentre outros sinais que podem
demonstrar algo de errado. 

E, às vítimas, é importante falar! Pedir ajuda é um ato
de nobreza. 

Precisamos desencorajar condutas abusivas. 

É importante dar visibilidade ao tema, empreender
entrevistas, reportagens, publicizar, elaborar
campanhas de prevenção, disponibilizar canais de
denúncias dentro das empresas. Enfim, com
informação podemos ajudar a combater o assédio
moral e sexual.

MATÉRIA DE CAPA
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Uma leitura do aspecto PSI acerca do assédio moral

-  P s i c a n a l i s t a  -
D r a .  C l a u d i a  M u r t a

-  P s i c ó l o g a  -

D r a .  M a r i a  d o  C a r m o
C r u z  d a  C o n c e i ç ã o  
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SEÇÃO PSI



Professora e Psicanalista

Partindo da perspectiva de leitura, segundo a qual a
vítima não tem participação psíquica na violência
sofrida, deve-se frisar que não há culpabilidade da
vítima no processo de violência em que foi envolvida. A
sua culpabilização a insere em um processo de
vitimização. Retirá-la desse processo de culpabilização
se faz muito importante.

CLAUDIA
MURTA
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Informações sobre as questões legais foram fornecidas pela professora 
Catarina Cecin Gazele (Procuradora Geral da Justiça MPES)

Podemos remeter o assédio moral no trabalho ao
período do Brasil Colônia, pois, mesmo sendo uma
discussão nova, o assédio é tão antigo quanto o
próprio trabalho, e, no livro de Gilberto Freire, “Casa
Grande e Senzala”, não faltam exemplos. No momento
atual, com o capitalismo e a ideologia neoliberal, a
hipercompetitividade se faz muito presente nas
empresas e, em si mesma, é uma violência que reflete
as formas de poder constituídas socialmente.

As mulheres são as maiores vítimas do assédio, seja
moral, seja sexual. As que se encontram em situação de
violência sofrem muito, sem prazo para a cura das
sequelas adquiridas. No Brasil, a expressão “violência de
gênero” é conhecida como “violência contra as
mulheres”. A pessoa do gênero feminino, a mulher, é a
que mais sofre violência, justamente por “ser mulher”.
Entretanto, independente da identidade de gênero ou
orientação sexual, homens e mulheres podem ser
vítimas de crimes sexuais. Crimes e delitos são palavras
sinônimas; é bom dizer.

Como a senhora avalia as relações de poder, na
atualidade, no ambiente de trabalho e, em
particular, a condição da mulher? 

De acordo com Freud, a violência está na condição
humana e se manifesta como um mal-estar para a
sociedade civilizada. Assim, todo ser humano, com
sua parte de agressividade, pode estar envolvido
em um processo de violência. Contudo, associada
ao pensamento colonial e à ideologia neoliberal, a
violência se apresenta de modo constante, no
trabalho, em forma de hipercompetitividade e
outras formas, ainda podendo acarretar muitos
danos à vítima envolvida.

SEÇÃO PSI

Pode-se falar aqui da feminilidade, um conceito
que estende o espectro da figura da mulher, já que
mulher trans e a travesti também são
consideradas “mulher”. E, para deixar claro, mulher
não é somente a que nasce com o sexo biológico,
vulva. Todas são amparadas pela Lei n. 11.340/06, a
famosa Lei Maria da Penha. Mulheres e homens
não héteros são constantemente vítimas de
homofobia. O Brasil é um país onde o assassinato
dessa população é avassalador. 
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Daí que precisamos falar de assédio sexual, crime do
Art. 216-A, do Código Penal brasileiro, mencionado
tipo penal, entrou para a legislação repressiva em
2001. Foi notícia de jornais impressos e televisivos. 

A legislação diz que o assédio sexual é a conduta de
constranger alguém com o intuito de obter
vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se
o praticante do ato de sua condição de superior
hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício
do emprego, cargo ou função. Ocorre com
frequência nos ambientes de trabalho, onde se vê
superior hierárquico como agente ativo do crime e
pessoa subordinada como agente passivo.

O assédio moral passou a ser crime em 2019,
conforme projeto de lei, votado na Câmara dos
Deputados em Brasília. Com sanções de 1 a 2 anos de
detenção, a lei também prevê o pagamento de
danos morais em certas circunstâncias.

As condutas de assédio moral são humilhar,
constranger e diminuir a autoestima da pessoa.
Atinge a dignidade psíquica do ser humano. O
agente ativo causa sofrimento físico ou mental por
ofender sistematicamente a pessoa no exercício de
seu ofício. O assédio moral é crime habitual, precisa
ter uma trajetória temporal, ou seja, duas, três vezes
para entendermos como crime.

pensamento colonial - Uma forma de combatê-lo
seria com a proposição de um pensamento
decolonial;

hipercompetitividade - Nesse caso, uma
forma de combate seria o fomento a uma
política emancipatória;

nomeação da violência - Segundo Freud, a
agressividade inerente à condição humana gera
violência e os laços sociais atenuam os efeitos
dessa violência constitutiva. O reconhecimento
da situação em que a violência ocorre pode
diminuir os seus efeitos. Assim, processos
educativos para nomear e reconhecer o
processo de violência são muito bem-vindos e
seu fomento está previsto em lei. 

humanização das condições de trabalho -  Outra
medida importante no combate ao assédio com
a promoção de lugares públicos de discussão e
debates sobre a temática envolvida.

Em casos de assédio no trabalho, deve-se levar em
conta o(a):

Quais ações de prevenção tem sido adotadas nas
empresas, sob os pontos de vista, da prevenção e solução
de casos de assédio?

Com referências à dignidade humana, o código de ética
empresarial tem sido também um grande instrumento
de combate ao assédio.

E, finalmente, aplicar a lei em casos de violação,
seja por desinformação ou por desrespeitar
aspectos culturais. E, dessa forma, combater a
perversão, que é a forma clássica de transgressão
à lei. 

Nesses casos, fazer valer a lei é muito importante. É
preciso delatar, registrar em Delegacia de Polícia ou
perante o Ministério Público.  As vítimas precisam de
cuidados especiais, pois a luta contra o assédio não
se faz apenas com a punição da pessoa agressora.

SEÇÃO PSI

Seguindo a perspectiva da psicanálise freudiana
para a qual a agressividade faz parte da condição
humana, não haveria um perfil típico de assediador,
pois qualquer ser humano pode transformar sua
agressividade constitutiva em violência. Assim,
precisamos nomear e reconhecer a violência quando
ela se apresenta nas relações. 
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Na literatura, já há toda uma tipificação das
modalidades de assédio e uma vasta estatística que
traduz uma paisagem bem definida das ocorrências.
É possível traçar o perfil psicológico de um típico
assediador? Existem estudos recentes nessa área?  



MARIA DO CARMO
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Psicóloga (CRP 03  14694)

O público feminino é maioria no Ensino Superior
brasileiro. Em 2020, 838.152 mulheres ingressaram
em uma universidade e 518.339 concluíram a
graduação contra, respectivamente, 668.996 e
359.890 homens. Os dados, divulgados em fevereiro
de 2022, são do Censo da Educação Superior 2020,
elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo
Ministério da Educação (MEC). 

Com a firmação em Lei na Constituição de 1988, as
mulheres adquiriram direito à isonomia no mercado.
Porém, passados 34 anos, ainda vemos muitas
desigualdades, tanto na condição salarial quanto na
ocupação de cargos, ainda denominados “trabalho
para homem”.

As mulheres ainda são maioria nas áreas de
humanas e nas profissões denominadas
“profissões do cuidado”. Entre elas, Pedagogia,
Psicologia, Enfermagem, Assistência Social e
Fisioterapia. O que demonstra que a escolha do
curso tem influência no cenário de trabalho e na
escolha (das mulheres) de profissões das áreas de
exatas, cuja predominância é masculina, como
Engenharia, Ciência da Computação, futebol,
piloto de avião, entre outras.

No entanto, ainda não vemos proporção tão
significativa nos postos de trabalho em cargo
de liderança, nas forças armadas e/ou na
representatividade política.

As relações de poder têm desigualdade de gênero
tanto nos cargos quanto nos salários. Segundo o
IBGE, em 2019, as mulheres receberam 77,7% do
salário dos homens, e os cargos de liderança são
ocupados majoritariamente por homens na maioria
das empresas brasileiras.

Já podemos ter esperança, pois as mudanças podem
estar acontecendo, através do empreendedorismo
ou das STARTUPS.

A condição da mulher tem tido muita
representatividade no empreendedorismo. Segundo
o SEBRAE, dos 52 milhões de empreendedores no
país, 30 milhões (ou seja, 48%) são mulheres.

SEÇÃO PSI

Como a senhora avalia as relações de poder, na
atualidade, no ambiente de trabalho e, em
particular, a condição da mulher? 
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Isso mostra a capacidade que a mulher tem em
idealizar, gerir, liderar e administrar um negócio
ou uma empresa, contribuindo com a geração
de emprego, renda e sustentabilidade social
como um todo. Absenteísmo, queda na produtividade, afastamento

médico de longa duração, clima organizacional
comprometido por conflitos, alta rotatividade de mão
de obra (tunover), perdas financeiras em consequência
de pagamento de indenizações e  implicações jurídicas,
pois as empresas são responsáveis por manterem um
ambiente de trabalho saudável, livre de práticas
abusivas, discriminatórias e vexatórias.

Adoecimento físico e mental, como transtornos
de ansiedade, depressão, síndrome do pânico,
dores generalizadas, insônia, irritabilidade, medo,
baixa autoestima, conflitos conjugais e familiares;
perda financeira, pois, muitas vezes, são induzidas
a pedir demissão ou, por não suportar o ambiente
adoecedor, se demitem.

Responsabilidade civil e criminal, pois, dependendo
da natureza da conduta, pode ocasionar no
pagamento de indenização à vítima, perda do
emprego, conflitos familiares, exclusão social, uma
vez que esse indivíduo geralmente não é convidado
para as reuniões entre colegas, dentre outros.

Quanto ao perfil do assediador, as ações podem ser de
caráter individual ou coletivo. Isso inclui submeter a
vítima a situações vexatórias e humilhantes, ofendendo
a dignidade humana, exigindo metas irreais, a fim de
justificar uma punição, constrangimentos e exclusão
social. É também agressivo com as palavras, restringe a
comunicação, emite instruções confusas com
intencionalidade, ignora a presença do trabalhador, faz
críticas em público e brincadeiras de mau gosto.

O papel da líder dentro de uma startup ultrapassa
as funções tradicionais de gerenciamento,
ocupando cargos como supervisão, direção e
Chief Executive Officer (CEO), pois essa figura é
responsável por manter um time diverso engajado
em um mesmo objetivo, dentre outras habilidades. 

Na literatura, já há toda uma tipificação das
modalidades de assédio e uma vasta estatística que
traduz uma paisagem bem definida das ocorrências.
É possível traçar o perfil psicológico de um típico
assediador? Existem estudos recentes nessa área?  

Apesar de existir uma “vasta estatística que
traduz uma paisagem bem definida das
ocorrências", ainda é muito 'raso' o conhecimento
dos envolvidos: vítimas e assediadores. E
acreditamos que essa é a lacuna que permite as
práticas e os crescentes números nas estatísticas.

O assédio moral ou mobbing é um fenômeno
mundial e que preocupa pela sua natureza
perversa, que causa muitos prejuízos para a
sociedade como um todo.

SEÇÃO PSI

Esse é um tema muito discutido entre diversas
áreas do conhecimento, como Medicina,
Psicologia, Sindicatos, Administração, Direito (nas
áreas civil, administrativa, do trabalho e penal).

Os prejuízos impactam em todos:

Aspectos psicológicos: O assediador é inseguro,
arrogante e intolerante e não respeita as diferenças
individuais.
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A situação que mais deixa a vítima “desamparada” é
quando não se encontra apoio no ambiente de
trabalho. Sendo assim, logo que a empresa tenha
conhecimento do ato, precisa se manifestar através
de ações de fiscalização, orientação e advertência.
Dessa forma, irá desencorajar outras práticas e
assegurar a vítima de que sua queixa foi tratada com
respeito e diligência.

Quais ações de prevenção tem sido adotadas nas
empresas, sob os pontos de vista, da solução de
casos de assédio?

Diagnosticar o assédio, orientar e advertir o

assediador;

Acolher e orientar a vítima quanto aos seus

direitos;

Buscar, através do diálogo, modificar a situação;

Criar uma comissão interna para fiscalizar

possíveis práticas;

Promover mediação de conflitos;

Inserir rodas de conversa como prática de escuta para

todos os envolvidos (assediador, assediado e

expectadores);

Intervir por meio de psicoterapia para vítima e

assediador.

Elaborar cartilha com código de conduta ética;

Promover rodas de conversas para desmistificar

algumas situações;

Elaborar levantamento de clima organizacional;

Aplicar escalas de mensuração de bem-estar

no trabalho;

Promover palestras de caráter educativo e

preventivo;

Criar um canal para recebimento de denúncias.

Informação e educação sempre serão os

melhores métodos para prever e coibir práticas

de abuso.

SEÇÃO PSI
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Uma mecânica cuja trama faz da vida um doer.

Uma dor invisível, impalpável, intermitente.

Estranho invasor que brota na pele, se expande pelo corpo,

contamina a alma e constitui novas patologias. 

A dor do assediado abala sua autoconfiança, gatilho para

uma autodestruição silenciosa. 

Silêncio covarde de vizinhas que temem ser as próximas. 

A cura para todos esses males é uma intensa dose de

coragem, e a intervenção única é a denúncia.

A FISIOLOGIA DA DOR DO ASSEDIADO

A FISIOLOGIA DA DOR DO ASSEDIADO



CANAISCANAIS
DEDE

COMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃO

Por que denunciar?

Reparar os danos morais sofridos;
Combater o comportamento do agressor e/ou da empresa;
Prevenir que outras pessoas na organização sofram assédio;
Minimizar as humilhações vivenciadas;
Sentir-se mais amparado em relação à queixa;
Contribuir para uma relação mais colaborativa e saudável no ambiente de trabalho. 

Onde denunciar?

No sindicato da sua categoria;
Nos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), relatando o ocorrido ao médico,
assistente social ou psicólogo; 
Se você for celetista, denuncie no Ministério do Trabalho e Emprego (Superintendências Regionais
do Trabalho e Emprego, Comissão de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Combate à
Discriminação); 
Se você for servidor público, procure ajuda no setor de atendimento à saúde ou Recursos Humanos
e/ou nas seguintes instituições e órgãos: Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho,
Comissão dos Direitos Humanos. 

Outras opções de denúncia e busca de auxílio?

Comissão de Direitos Humanos da OAB;
Conselho Regional das diversas profissões (Medicina, Psicologia, Enfermagem, Serviço Social);
Conselhos municipais e estaduais do Direito;
Ministério Público do Trabalho;
Ministério Público Estadual;
Justiça do Trabalho.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO
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