
A Direção do SINTEST/RN – Gestão “Reconstrução pela Base” 
decidiu reeditar esta cartilha sobre Assédio Moral pela importância que 
esse assunto requer dentro dos mais diversos setores da sociedade, espe-
cialmente nos locais de trabalho.

O Assédio Moral tem preocupado muitas autoridades e organi-
zações. Várias leis já foram aprovadas em todas as regiões do Brasil e 
muitas outras se encontram em tramitação. Essa prática abominável se 
constitui em violações às normas internacionalmente reconhecidas em 
matéria de direitos humanos. 

Em nível de RN, fomos o primeiro sindicato que teve a iniciativa 
de pautar esse tema de forma mais incisiva. Lançamos uma campanha 
contra o Assédio Moral no trabalho que contou com a realização de 
seminário onde a OAB se fez representada, confeccionamos cartazes, 
botons e elaboramos uma cartilha que agora, está sendo aprimorada. Isso 
ao longo de vários anos.

Entendemos que essa violência perversa se constitui um crime e 
um desserviço à sociedade, gerando sérios problemas psicológicos às 
suas vítimas que em alguns casos, acabam em óbito por meio de suicídio, 
além de trazer sérios prejuízos à qualidade do trabalho.

Nesse contexto, o nosso sindicato prioriza esse debate e se coloca 
a disposição para o combate intransigente a essa prática perversa.

Pelos Direitos Humanos no Trabalho
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®Assédio Moral 
 O problema do assédio moral não é de agora. Há séculos que os tra-

balhadores são agredidos psicologicamente no local de trabalho. A diferença 
é que antigamente uns mandavam, outros obedeciam. Antes pensava-se que 
isso era o natural. Hoje as pessoas têm consciência de seus direitos. E a 
consciência tem sido o primeiro passo para a mudança.

O que é o Assédio Moral no Trabalho?
 
 O assédio moral é todo comportamento abusivo (gesto, palavra e 

atitude) que ameaça, por sua repetição, a integridade física ou psíquica de 
uma pessoa, desgastando o ambiente de trabalho. São pequenas agressões, 
pouco graves se forem tomadas isoladamente, mas que, por serem frequen-
tes, tornam-se muito destrutivas. O assédio moral pode ser considerado uma 
violência psicológica contra o trabalhador. 

 A prática isolada das agressões não 
são prejudiciais, entretanto a pessoa perde sua 
auto-estima a cada dia, quando essas agressões 
passam a ser constantes, levando o indivíduo a 
acreditar que ele é realmente incapaz. Isto tor-
na o fenômeno ainda mais destruidor, pois uma 
pessoa sem sua estima não tem condições de 
raciocinar se realmente é ou não incapaz. 

 O que faz o assédio moral ser violento 
é a freqüência com que o ato é praticado. Quando a agressão é fruto de uma 
discussão ou irritação, não caracteriza o início do assédio, principalmente se 
o agressor se retratar com um pedido de desculpas, por exemplo. Mas, se 
este tipo de agressão se tornar repetitivo, e não existir nenhuma intenção de 
abrandá-las, é um início forte da prática do assédio moral.

 Em resumo, assédio moral é a exposição dos trabalhadores e 
trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas 
e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas 
funções, sendo mais comum em relações hierárquicas autoritárias e de su-
bordinação, em que predominam comportamentos negativos, relações de-
sumanas e antiéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigidos a um 
ou mais subordinados desestabilizando a relação da vítima com o ambiente 
de trabalho e a organização, forçando-o a desistir do local de trabalho.
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A vítima

 

Contrariando o que seus agressores tentam fazer acreditar, as vítimas, 
de início, não são pessoas portadoras de qualquer problema ou particularmen-
te frágeis. Pelo contrário, freqüentemente o assédio se inicia quando uma 
vítima reage ao autoritarismo de um chefe, ou se recusa a deixar-se do-
minar. É sua capacidade de resistir à autoridade, apesar das pressões, que a 
leva a tornar-se um alvo. No entanto, as vítimas não são franco-atiradoras. Pelo 
contrário, encontramos entre elas inúmeras pessoas corretas e que apresentam 
um “presenteísmo patológico”, ou seja, são empregados perfeccionistas, muito 
dedicados a seu trabalho e que almejam ser impecáveis. 

Estes funcionários são o alvo principal do agressor, uma vez que ele 
sente que poderá perdê - lo em função de uma situação particular, como por 
exemplo, a gravidez de uma funcionária. Para o agressor, ele terá que dividi-la 
com esta nova situação e passa a acreditar que a sua produtividade ou a sua ca-
pacidade irá diminuir. Por outro lado, esse funcionário-modelo pode ameaçar a 
posição de liderança do agressor, uma vez que suas qualidades podem superar 
as do agressor, fazendo com que haja uma ascensão do funcionário, colocando 
em risco a posição atualmente ocupada pelo agressor. 

Contra quem costuma ser praticado:

- Trabalhadores com mais de 35 anos;
- Empregados que recebem salários muito altos;
- Pessoas que se dedicam ao trabalho, ficando até mais tarde; 
-Perfeccionistas que não costumam faltar ao trabalho 
nem mesmo se estiverem doentes;
- Sindicalistas e ativistas do movimento sindical;
- Quem não tem mais resistência física para suportar as 
humilhações;
- Portadores de deficiência ou de problemas de saúde;
-Quem tem religião ou orientação sexual diferente do 
agressor;
- Mulheres em um grupo de homens, ou mais raramente, 
homens em grupo de mulheres;
- Mulheres grávidas ou com filhos pequenos.



®O que sofre a vítima

A vítima escolhida é isolada do grupo sem explicações, passando a 
ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada, culpabilizada e desacredita-
da diante dos colegas de trabalho. Estes, por medo de sofrerem a vergonha 
de serem também humilhados, associado ao estímulo constante à competitivi-
dade, rompem os laços afetivos com a vítima e, frequentemente, reproduzem e 
repetem ações e atos do agressor no ambiente de trabalho, instaurando o “pacto 
da tolerância e do silêncio” no coletivo, enquanto a vítima vai gradativamente se 
desestabilizando e fragilizando, “perdendo” sua auto-estima.

A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do traba-
lhador e trabalhadora de modo direto, comprometendo sua identidade, dig-
nidade e relações afetivas e sociais, ocasionando graves danos à saúde física 
e mental, que podem evoluir para a incapacidade laborativa, desemprego ou 
mesmo a morte, constituindo um risco  invisível, porém concreto, nas 
relações e condições de trabalho.

Daí se conclui, que o assédio moral em geral é praticado 
contra minorias, pessoas vulneráveis por timidez, idade, nível 
funcional e reinvindicadores dos seus direitos.
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®O agressor
O   agressor   tem   personalidade  narcísica,  sendo  ela  caracteriza-

da da seguinte forma:

- o sujeito tem um senso grandioso da própria importância; 
- é absorvido por fantasias de sucesso ilimitado, de poder; 
- acredita ser “especial” e singular; 
- tem excessiva necessidade de ser admirado; 
- pensa que tudo lhe é devido; 
- explora o outro nas relações interpessoais; 
- não tem a menor empatia; 
- inveja muitas vezes os outros e dá provas de atitudes e 
comportamentos arrogantes;
- normalmente exerce cargo de confiança.

 Essa pessoa tem em sua personalidade a característica de se utilizar de 
coisas que não são próprias dela, sugando da vítima esses atributos, não conse-
guindo estabelecer uma relação verdadeira, pois o sentimento de perversidade 
estará, nela, em evidência. O agressor julga-se superior e moralista com relação 
às outras pessoas em todos os aspectos, entretanto entendemos que esse senti-
mento é um conflito de personalidade, uma vez que esta moralidade e superiori-
dade não são verdadeiras. Para tanto, a força do agressor está em não ter sensibi-
lidade de qualquer natureza. São pessoas frias, com o objetivo único de satisfazer 
a sua necessidade de destruição e auto-realização. Para o agressor, quanto mais 
destruída a vítima se torna, mais prazer em assediar o agressor possui. Quando 
o agressor for,  eventualmente questionado a respeito de sua conduta perversa, 
imediatamente retornará à condição ”normal” , podendo até se passar por víti-
ma. Sendo, portanto, a vítima a única pessoa que se depara com a dupla 
personalidade do agressor.

O nível hierárquico do agressor (quanto maior, melhor) contribui para 
que o assédio aconteça com mais facilidade, pois a vítima é amedrontada, é 
chantageada, fazendo com que ela se reduza a uma posição de impotência e se 
renda aos ataques perversos do agressor. Além dos superiores hierárquicos, é 
comum os companheiros de trabalho terem atitudes de humilhar  seus colegas. 
Por medo, algumas pessoas repetem a atitude do chefe, humilham aquele que é 
humilhado ou  ficam em silêncio quando veem uma situação dessas.
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Estratégias do agressor

- Escolher a vítima e isolar do grupo. 
- Impedir de se expressar e não explicar o porquê. 
- Fragilizar, ridicularizar, inferiorizar, menosprezar em frente aos 

pares. 
- Culpabilizar/responsabilizar publicamente, podendo os comentá-

rios de sua incapacidade invadir, inclusive, o espaço familiar. 
- Desestabilizar emocional e profissionalmente. A vítima gradativa-

mente vai perdendo simultaneamente sua autoconfiança e o inte-
resse pelo trabalho. 

- Destruir a vítima (desencadeamento ou agravamento de doenças 
pré-existentes). A destruição da vítima engloba vigilância acentu-
ada e constante. A vítima se isola da família e amigos, passando 
muitas vezes a usar drogas, principalmente o álcool.

- Livrar-se da vítima que é forçado (a) a pedir remoção ou é 
removido/a, frequentemente, por insubordinação.

Gestos, condutas abusivas e constrangedoras, humilhar repeti-
damente, inferiorizar, amedrontar, menosprezar ou desprezar, 
ironizar, difamar, ridicularizar, risinhos, suspiros, piadas jocosas 
relacionadas ao sexo, ser indiferente à presença do(a) outro(a), 
estigmatizar os(as) adoecidos(as) pelo e para o trabalho, colo-
cá-los(as) em situações vexatórias, falar baixinho acerca da pes-
soa, olhar e não ver ou ignorar sua presença, rir daquele/a que 
apresenta dificuldades, não cumprimentar, sugerir que peçam 
remoção, dar tarefas sem sentido ou que jamais serão utilizadas 
ou mesmo irão para o lixo, dar tarefas através de terceiros ou 
colocar em sua mesa sem avisar, controlar o tempo de idas ao 
banheiro, tornar público algo íntimo do(a) subordinado(a), não 
explicar a causa da perseguição, difamar.

A explicitação do assédio moral: 
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Mala-babão:  É 
aquele chefe que ba-
jula o superior e não 
larga os subordina-
dos. Persegue e con-
trola cada um com 
“mão de ferro”. É 
uma espécie de ca-
pataz moderno.

Tipos de agressores
Grande irmão: Aproxima-se dos tra-
balhadores/as e mostra-se sensível 
aos problemas particulares de cada 
um, independente se são pessoais 
ou de trabalho. Na primeira “opor-
tunidade”, utiliza estes mesmos 
problemas contra o trabalhador, 
para rebaixá-lo, afastá-lo do grupo, 
removê-lo ou exigir produtividade.

Garganta: É o chefe que não conhece 
bem o seu trabalho, mas vive contando 
vantagens e não admite que seu subordi-
nado saiba mais do que ele. Submete-o a 
situações vexatórias, como por exemplo: 
colocá-lo para realizar tarefas acima do seu 
conhecimento ou inferior à sua função. 

Pitt-bull: é o chefe 
agressivo, violento 
e perverso em pa-
lavras e atos. Hu-
milha por prazer.

Troglodita: É o chefe brus-
co, grotesco. Implanta as nor-
mas sem pensar e todos devem 
obedecer sem reclamar. Sempre 
está com a razão. Seu tipo é: “eu 
mando e você obedece”. 

 
                                         Tigrão:
Esconde sua incapacidade com atitu-
des grosseiras e necessita de público 
que assista seu ato para sentir-se res-
peitado e temido por todos.

Tá se achando :  Confuso e inseguro. Esconde seu des-
conhecimento com ordens contraditórias: começa projetos 
novos, para no dia seguinte modificá-los. Exige relatórios 
diários que não serão utilizados. Não sabe o que fazer com 
as demandas dos seus superiores. Se algum projeto é elo-
giado pelos superiores, colhe os louros. Em caso contrário, 
responsabiliza a “incompetência” dos seus subordinados.
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Onde ocorre a agressão?
 A prática do assédio moral é possível tanto no sentido horizontal, 

como no sentido vertical. Horizontalmente (assédio moral de colega para 
colega, com mesmo nível hierárquico), a freqüência é menor e é sempre re-
lacionado com o  problema da inveja.   No caso do assédio moral no sentido 
vertical existem dois tipos: um superior, agredido por subordinados, e um 
subordinado, agredido por um superior. O primeiro caso é bem mais raro, 
pois o nível hierárquico elevado do agressor colabora significativamente para 
o sucesso da agressão.

O assédio moral nas Instituições de Ensino: ocorre tanto no sentido 
vertical (agressor e vítima com níveis hierárquicos diferentes), quanto no sen-
tido horizontal (agressor e vítima com mesmo nível hierárquico). O assédio 
moral nas Instituições de Ensino pode ocorrer de professor para professor, de 
aluno para professor (ou vice-versa), de professor para funcionário (ou vice-
versa), de diretor para professor (ou vice-versa), enfim basta ter o intuito de 
agredir moralmente outra pessoa, para a prática do assédio moral ocorrer.

O assédio moral na família pode ocorrer tanto no sentido vertical 
como no sentido horizontal. A agressão mais freqüente é aquela que ocorre 
do marido para a esposa ou da esposa para o marido. Podemos dizer que 
a família é uma incubadora de agressores, pois as crianças se espelham na 
conduta ética dos pais e se esta conduta não for a mais correta, então muito 
provavelmente esta criança poderá se tornar um agressor quando adulto.

O assédio moral na Sociedade, embora não percebamos, também 
pode ocorrer em ambos os sentidos, uma vez que nos comunicamos e quan-
do esta comunicação não é feita corretamente e de modo favorável, pode 
desencadear o assédio moral. Tomamos como exemplo o caso de assédio 
com uma atendente/recepcionista: ela é agredida diariamente, por pessoas 
diferentes, fazendo com que sua auto estima fique abalada, consequentemen-
te afetando seu desempenho. O assédio também pode ocorrer no sentido 
inverso, fazendo com que se utilize da autoridade para agredir.

A prática do assédio moral pode ocorrer em locais 
jamais imaginados, como: Instituições de Ensino, na 
Sociedade e também na família, o qual consideramos 
de efeito desastroso, uma vez que a família pode ser 
considerada uma incubadora de agressores.
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Danos à saúde

Considerando as agressões repetidas e o estado de estresse da vítima, verifi-
ca-se que ela passa por sintomas que vão se agravando à medida em que o assédio 
moral vai decorrendo, sendo esses sintomas de caráter comportamental, psicoló-
gico, psicossomático, fisiológico e até atentado contra a própria vida, através de 
tentativas, que em alguns casos obtêm êxito: o suicídio.

Os primeiros sinais de que os assédio está atingindo a saúde da viti-
ma são: palpitações, sensações de opressão, de falta de ar, de fadiga, 
perturbações do sono, nervo-
sismo, irritabilidade, dores de 
cabeça, perturbações digesti-
vas, dores abdominais e ma-
nifestações psíquicas, como a 
ansiedade, que podem variar 
de pessoa para pessoa. Quan-
to mais a vítima vive a situação 
do assédio moral, as doenças 
deixam de ser de caráter psicoló-
gico e passam a ser fisiológicas, 
sendo necessário, não somente o 
afastamento do trabalho, como 
também, um tratamento médico, com utilização de medicamentos.

Esse fenômeno, além de produzir os sintomas já descritos, agrava situ-
ações ou vícios já presentes na vítima, como por exemplo, passando a vítima 
de um consumidor ”social” de bebidas alcóolicas, para um viciado em bebidas 
alcóolicas, ou seja, tornar-se um alcoólatra. Esse sintoma que não é caracterís-
tico da prática do assédio moral, mas sim uma conseqüência dele, faz com que 
a vítima esteja vulnerável a doenças relacionadas ao uso excessivo do álcool, 
estando a vítima, portanto, totalmente sensível à contração de doenças não 
catalogadas como sendo da prática do assédio moral.

Podemos  afirmar  que  o assédio moral deixará algum tipo de 
sequela, seja ela  psicológica, psicossomática  ou  fisiológica,  sen-
do  o  seu tratamento de  baixa  eficácia, uma vez que os médicos  con-
sultados podem tratar do sintoma e podem não verificar a causa dele. 
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Sintomas na saúde

Entrevistas realizadas com 870 homens e mulheres vítimas de 
opressão no ambiente profissional revelam como cada sexo reage a essa 
situação (em porcentagem):

Sintomas Mulheres Homens

Crises de choro 100 -

Dores generalizadas 80 80

Palpitações, tremores 80 40

Sentimento de inutilidade 72 40

Insônia ou sonolência excessiva 69,6 63,6

Depressão 60 70

Diminuição da libido 60 15

Sede de vingança 50 100

Aumento da pressão arterial 40 51,6

Dor de cabeça 40 33,2

Distúrbios digestivos 40 15

Tonturas 22,3 3,2

Idéia de suicídio 16,2 100

Falta de apetite 13,6 2,1

Falta de ar 10 30

Passa a beber 5 63

Tentativa de suicídio - 18,3

Fonte: Barreto, M. Uma Jornada de Humilhações. 2000 PUC/SP



®O que a vítima deve fazer?
Na maioria das vezes o assédio moral só pode ser resolvido com a 

atuação direta do sindicato responsável ou com a intervenção da justiça. No 
entanto, um julgamento ou a resolução do problema só se estabelece a partir 
de provas concretas, por isso, para defender-se eficazmente, é preciso que se 
conheça bem seus direitos. Denunciar é o único meio para acabar com 
as agressões provenientes do assédio moral. A vítima precisa estar certa 
de que realmente quer denunciar, pois toda a agressão sofrida e já adorme-
cida em seu psicológico, despertará repentinamente, tendo o mesmo teor de 
agressão da situação em si.

Mas para poder denunciar esta agressão, serão necessários alguns proce-
dimentos, como por exemplo um rompimento temporário e às vezes definitivo 
com o setor de trabalho, além da necessidade de se obter comprovações da 
ocorrência do assédio, como: comprovantes de trocas de correspondências, 
e-mails, testemunhas ocultas na instituição, ou até mesmo a gravação de con-
versas entre a vítima e o agressor. O assédio moral já existe há muito tempo, 
entretanto as pessoas não tinham condições de avaliar a gravidade, bem como 
a possibilidade de defesa. Sabiam que existia a agressão, porém não sabiam 
como lidar com ela.

Não há nenhuma lei específica sobre assédio moral no estado do RN. No 
entanto, a preocupação com este assunto vem há muito sendo manifestada por 
vários parlamentares, como na cidade do Rio e São Paulo, por exemplo, que já 
possuem lei municipal sobre assédio moral. Existem também, muitos Projetos 
de Lei sobre Assédio tramitando no Congresso Nacional. A tendência é que 
em breve tenhamos uma legislação especifica que possa proteger o agredido de 
forma mais objetiva.

É importante lembrar que a reação da  vítima  contra os agressores 
pode começar dentro do próprio local de trabalho. Sugerimos que o funcio-
nário procure o setor de recursos humanos e faça uma reclamação sigilosa da 
postura do agressor, seja ele seu chefe ou um colega de trabalho. Não obtendo 
êxito recorre-se ao imediato acima deste, hierarquicamente, e assim por diante. 
Esgotando-se todas as possibilidades, uma ação judicial indenizatória pode ser a 
solução. De acordo com advogados que trabalham nesta área, o juiz vai decidir o 
valor da indenização a partir da intensidade do assédio e do poder aquisitivo do 
funcionário e de seu chefe.

Em todas as situações de busca por solução, o sindicato que repre-
senta o trabalhador deve estar presente, intervindo no processo, servindo 
como representante do agredido.
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Como reagir ao assédio

Resistir: anotar com detalhes toda as humilhações sofridas (dia, mês, 
ano, hora, local ou setor, nome do agressor, colegas que testemunha-
ram, conteúdo da conversa e o que mais você achar necessário).

Dar visibilidade: procurando a ajuda dos colegas, principal-
mente daqueles que testemunharam o fato ou que já sofreram 
humilhações do agressor.

Organizar: O apoio é fundamental dentro e fora da instituição. 

Evitar conversar com o agressor, sem testemunhas. Ir sempre com 
colega de trabalho ou representante sindical.

Exigir por escrito explicações do ato agressor e permanecer com 
cópia da carta enviada ao D.P. ou R.H e da eventual resposta do 
agressor. Se possível mandar sua carta registrada, por correio, 
guardando o recibo.

Procurar seu sindicato e relatar o acontecido para  diretores ou a 
respectiva assessoria jurídica.

Denunciar ao Ministério Público, Justiça do Trabalho, Comis-
são de Direitos Humanos e Conselho Regional de Medicina 
(ver Resolução do Conselho Federal de Medicina n.1488/98 
sobre saúde do trabalhador).

Recorrer ao DAS e contar a humilhação sofrida ao médico, assis-
tente social ou psicólogo.

Buscar apoio junto a familiares, amigos e colegas, pois o afeto e a 
solidariedade são fundamentais para recuperação da auto-estima, 
dignidade, identidade e cidadania.
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Legislação

Não há legislação criminal que tipifique o assédio moral como crime. Ge-
ralmente, as legislações só surgem como reação às demandas e evolução da socie-
dade. Muito raramente, o legislador é capaz de antecipar-se às necessidades sociais. 
O legislador brasileiro, no caso do assédio moral, foi tão apanhado de surpresa 
quanto o foram os juristas, que se aperceberam 
da importância do fenômeno quando o mesmo 
já tinha alcançado uma enorme dimensão. O que 
há de concreto são leis municipais dispondo a 
respeito do assédio moral no âmbito da Admi-
nistração Pública Direta e Indireta. É o caso, por 
exemplo, da Lei nº 189/02, de 23 de fevereiro 
de 2002, aprovada pela Câmara Municipal de Na-
tal que dispõe sobre a aplicação de penalidades 
à prática de assédio moral nas dependências da 
administração pública municipal direta, indireta, 
autárquica e fundacional, por servidores públicos 
municipais nomeados para cargos de confiança.

No âmbito federal, o processo legislativo 
já foi iniciado. O Projeto de Lei Federal n. 4.742/01, da autoria do Deputado 
Federal Marcos de Jesus, estabelece o art. 146-A no Código Penal, com a se-
guinte redação: “Desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou atitudes, a 
auto-estima, a segurança ou a imagem do servidor público ou empregado em razão de vínculo 
hierárquico funcional ou laboral.” A pena fixada é de detenção de três meses a um 
ano, além da multa. O relator desse projeto, o Deputado Aldir Cabral, alterou o 
texto original e após uma série de justificativas, entendeu que a matéria deveria 
ser tratada no Capítulo Relativo a Periclitação da Vida e da Saúde, logo após o 
crime de maus-tratos, com o número 136-A, com a seguinte redação: “Depreciar, 
de qualquer forma e reiteradamente a imagem ou desempenho de servidor público ou empregado, 
em razão de subordinação hierárquica funcional ou laboral, sem justa causa, ou tratá-lo com 
rigor excessivo, colocando em risco ou afetando sua saúde física ou psíquica”.

Na parte administrativa, foi proposto o Projeto de Lei (PL 4591/2001) 
que estabelece a aplicação de penalidades à prática de assédio moral por parte de 
servidores públicos da União, das autarquias e das fundações públicas federais a 
seus subordinados, alterando a Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Ambos 
os projetos encontram-se em andamento na Câmara dos Deputados, sujeitos às 
demoras próprias do processo legislativo já conhecido por todos nós.
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Recuperando a auto - estima

A batalha para recuperar a dignidade, a identida-
de, o respeito no trabalho e a auto-estima, deve passar 
pela organização de forma coletiva através dos repre-
sentantes dos trabalhadores do seu sindicato, das or-
ganizações por local de trabalho (OLP), Comissões de 
Saúde e procura dos Centros de Referência em Saú-
de dos Trabalhadores (CRST ), Comissão de Direitos 
Humanos e dos Núcleos de Promoção de Igualdade 
e Oportunidades e de Combate a Discriminação em 
matéria de Emprego e Profissão que existem nas De-
legacias Regionais do Trabalho. 

O BASTA À HUMILHAÇÃO depende também 
da informação, organização e mobilização dos traba-
lhadores. Um ambiente de trabalho saudável é uma 
conquista diária possível na medida em que haja “vi-
gilância constante” objetivando condições de trabalho 
dignas, baseadas no respeito ‘ao outro como legítimo 
outro’, no incentivo a criatividade, na cooperação. 

Importante!!!
 Se você é testemunha de cena(s) de humilhação no trabalho supere seu 

medo, seja solidário com seu colega. Você poderá ser “a próxima vítima” e nesta 
hora o apoio dos seus colegas também será precioso. Não esqueça que o medo 
reforça o poder do agressor!

 O combate de forma definitiva ao assédio moral no trabalho exige a 
formação de um coletivo multidisciplinar, envolvendo diferentes atores sociais: 
sindicatos, advogados, médicos do trabalho e outros profissionais de saúde, so-
ciólogos, antropólogos e grupos de reflexão sobre o assédio moral. Estes são 
passos iniciais para conquistarmos um ambiente de trabalho sanado de riscos e 
violências e que seja sinônimo de cidadania.



 Este informativo é uma publicação sob responsabilidade do SINTEST/RN, entidade 
representativa dos técnico-administratvos da educação de nível superior do RN. Esta cartilha 
foi baseada em informações colhidas da Internet  pelos sites www.assediomoral.org.br, 
www.partes.com.br, www.leiassediomoral.com.br, www.jusnavegandi.com.br, entre outros 
sites específicos sobre o assunto.
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