
Assédio moral:
quem é o verdadeiro
inimigo?
Ampliando a visão das relações e de si mesmo, pode-se encontrar os verdadeiros
recursos para solucionar o assédio moral e realizar-se profissionalmente
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E
studos recentes mostram que em cerca de 90% dos

casos de assédio moral o chefe é o agressor. A

desigualdade de poder, vista por toda parte, influencia

fortemente os comportamentos individuais na nossa

sociedade e se manifesta através de inúmeros jogos de poder nas

relações. Destes jogos, o da vítima e o vilão é o mais básico. Cada

pessoa escolhe um destes papéis, mesmo que inconscientemente,

de acordo com a sua tendência de personalidade e

condicionamentos culturais.

Embora os indivíduos caminhem no sentido de descobrir seu

poder de ação para a auto-realização em várias áreas, incluindo a

profissional, no seu relacionamento com a autoridade, esta

evolução ainda é lenta. Uma boa parte ainda não consegue

resolver os conflitos que surgem e, por isto, se submete ao chefe,

aceitando a dominação e, à vezes, a hostilidade. Desta forma, o

assediado contribui para que não haja consequências para o

superior hostil e assim, a tortura psicológica cresce a cada dia.

E o chefe, qual é o seu contexto? A percepção dele, nas

últimas décadas, é de perda de poder, autonomia e prestígio, o

que fere seu orgulho. Além disto, o aumento das pressões,

responsabilidades e da enorme competitividade, inclusive com as

mulheres, gera perda de espaço profissional e conseqiientemente,

muitos sonhos de realização profissional e material frustrados.

Para alguns, o relacionamento com algum subordinado mais

passivo (na maioria dos casos, uma mulher) se mostra como a

brecha, isto é, o espaço onde ele, consciente ou não, tem a
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possibilidade de compensar estas perdas, sentindo-se

novamente poderoso. Seu passaporte para este poder pode ser

o papel do vilão.

Nesta relação doentia, o crescimento da hostilidade é

insidioso e crônico. Com o tempo, o chefe se torna dependente

deste prazer fácil e quer mais. Enquanto o subordinado

humilhado, ao viver esta violência cotidiana, perde, cada vez mais,

a auto-estima e a autoconfiança e, com isto, a sua capacidade de

agir para resolver o problema, o que explica o seu agravamento.

Mas, afinal, quem é o inimigo deste subordinado que sofre o

assédio moral? Muitos responderiam que é o chefe. É dele que

este funcionário precisaria se livrar. Estes se enganam e as

estatísticas mostram que, se ele simplesmente mudar de área ou

de emprego, tenderá a encontrar outro vilão no seu caminho, o

que é compreensível, pois está condicionado a funcionar de

forma passiva, como vítima.

Então, seu inimigo não é o chefe. Outros diriam que o inimigo

do assédio moral é o medo. É verdade que este subordinado vive

intensamente o medo da perda do emprego ou da posição, mas,

como qualquer outra emoção humana desagradável, ele é natural e

existe como um desafio a ser vencido. Seu inimigo real constitui-se

de várias crenças que ele carrega; por exemplo, da sua fragilidade,

da falta de merecimento do melhor, da falta de poder diante da

situação, da sua visão de que não tem escolha e outras ideias

restritivas que lhe fecham as portas para as soluções.

É por tudo isto que se pode afirmar que a solução está em

fortalecer-se, em corrigir suas crenças a fim de perceber seu poder,

sair do papel da vítima e treinar o do protagonista. E o que é isto?

Segundo Rui Mesquita,"Protagonismo é a concepção da pessoa

como fonte de compromissos, que é a responsabilidade; como

fonte de liberdade, que é opção e como fonte de iniciativa, que é

ação. Desta forma, a pessoa aprende fazendo, ocupando uma

posição de centralidade no processo e é indutora de mudanças".

Protagonista é um papel que se escolhe e se desenvolve e isto

não é natural e só o assediado pode ajudar-se, treinando esta

postura de força verdadeira para vencer seu medo. Além disto,

ele pode buscar ajuda, ler e discutir sobre o seu problema com

quem entende; enfim, ampliar a sua visão deste distúrbio, das

relações e de si mesmo, encontrando, assim, seus verdadeiros

recursos para solucionar o assédio moral e realizar-se

profissionalmente.

A dependência emocional
No último século, houve importantes mudanças no mundo

ocidental, que resultaram numa razoável independência financeira

e maior individualidade da mulher. Porém, houve uma defasagem

nesta evolução, com a manutenção da crença compartilhada de

que pessoas precisam da companhia, da atenção e do amparo

umas das outras, como se fossem frágeis por natureza. Isto

resultou na manutenção da imaturidade emocional de muitos

adultos, especialmente no ambiente familiar, o que é definido

como dependência emocional.

E por que isto é um problema? Porque quanto mais severa a

dependência, mais a pessoa tende a colocar as suas possibilidades

de escolha e ação nas mãos do outro. Um segundo motivo é que,

assim como a criança se fixa na mãe, o dependente tende a se

www.banasqualidade.com.br Banas Qualidade • 19



QUALIDADE DE VIDA

fixar num companheiro, como se este fosse a sua salvação e passa

a exigir que este supra as suas necessidades.

Além disto, ele sofre de baixa auto-estima, sentimento de

inferioridade e de não merecimento, baixa autoconfiança, pouco

autoconhecimento e incompetência para administrar as próprias

emoções etc. Sintetizando, esta é uma composição "altamente

explosiva", pois suas consequências nas relações, especialmente

nas afetivas, podem ser graves.

A prevalência é maior entre as mulheres porque elas

aprendem a dar mais importância às relações desde criança. No

início de um namoro, a dependência pode parecer natural,

inofensiva e até mesmo agradável. Num plano consciente ou não,

esta mulher tem a expectativa de ser cuidada e protegida pelo

parceiro, ou seja, deposita nele as funções de um pai, o que

demonstra sua imaturidade.

Mais adiante, um sinal do distúrbio se dá quando ela

frequentemente faz jornada dupla de trabalho, tendo que cuidar

da casa, dos filhos e da alimentação da família, além do seu

trabalho externo. Este é um exemplo de quanto o machismo

ainda está presente na sua intimidade.

Mas, o que explica isto? Por que esta mulher não negocia

firmemente com seu companheiro a administração da casa e da

família? Parece um direito tão óbvio! Aparentemente, ela nem se

dá conta de quanto compactua com o machismo, oferecendo

estas vantagens ao companheiro. Analisando-se, nota-se que este

esforço ou sacrifício já é um fruto da dependência emocional, da

sua crença de que precisa daquele homem para ser feliz e do seu

medo de perdê-lo.

Isto também faz com que ela ceda a outras vontades, jogos ou

imposições do companheiro. Assim, colocando-se como

dependente ou infantil, ou seja, numa posição hierarquicamente

inferior na relação, ela abre uma brecha perigosa para o abuso de

poder por parte do parceiro, isto é, o início do processo da

violência psicológica e/ou física.

Por outro lado, o preço que ela cobra para ceder tanto são as

exigências citadas anteriormente.de cuidados, proteção, fidelidade

e amor. No entanto, ele tem condições de supri-la? Observando-

se a dinâmica do homem que se torna violento na relação afetiva,

o que talvez seja mais difícil de notar, especialmente no início da

relação, é que ele também é emocionalmente infantil.

O fato é que ele assume defensivamente um papel de

superior ou arrogante, visando justamente esconder esta

fragilidade ou dependência. No entanto, uma análise mais acurada

mostra que ele também vive a crença de precisar "daquela

mulher" para se sentir bem e seguro.

Um sinal desta dependência é o processo constante de

dominação da parceira à sua vontade. Quando ela cede, ele se

sente confortável, o que funciona como prova de que ela continua

nas mãos dele e vai continuar atendendo às suas necessidades.

Porém, o alívio é momentâneo, pois a insegurança dele vai

ressurgir e ele vai pedir outra prova.

O processo vai se agravando, especialmente quando ela

"acorda" e tentar escapar das suas garras. Por tudo isto, nota-se

então que ele, não só não tem condições psicológicas para suprir

sua companheira, como funciona como egoísta e carrasco, para

manter este status de comandante e superior na relação.

As consequências destes desencontros entre expectativas e

ações são muitas frustrações, confusão, sentimento de injustiça,

medos, ressentimentos, conflitos, ódio, hostilidades, desespero,

competição pelo poder ou pela posse desta mulher e um

contexto absolutamente favorável à violência física. Quando a

situação chega a este nível de gravidade, o mais comum é que os

dois sofram de séria dependência emocional e isto explica por

que nenhum deles consegue sair da relação doente, mesmo

quando notam que ela pode levá-los a um fim desastroso.

A boa notícia é que é possível curar este distúrbio. Para isto,

uma pessoa precisa reconhecer que o problema está em si

mesma e procurar ajuda através de livros sobre o tema da

codependência, de psicoterapia especializada, de um grupo de

mútua ajuda como o Mulheres que Amam Demais Anónimas etc.

Um passo fundamental é que deverá aprender a tirar o parceiro

do centro da sua atenção 24 h por dia e a centrar-se mais em si

mesma e a suprir as suas necessidades de cuidados e de realização

com seus próprios recursos, em vários aspectos da vida, não só

amoroso e familiar. Ela iniciará um caminho de autodescoberta,

especialmente do seu próprio poder para sentir mais prazer em

viver momentos sem seu parceiro, sozinha ou com outras pessoas.

A saída está em permitir o amadurecimento emocional,

responsabilizando-se pela própria vida e não pela do outro,

comprovando que uma pessoa pode viver bem sozinha. Uma

pergunta-chave que ela passará a fazer, quando se sentir

desconfortável é "o que posso fazer por mim" diferentemente da

ladainha mental anterior de "o que ele(a) deve fazer por mim".

Enfim, o roteiro para sair desta relação violenta é a pessoa

retomar o seu poder para se cuidar, assegurar-se em si mesma e

achar seus próprios caminhos para tornar-se realmente realizada.

Assim, tornando-se emocionalmente independente e adulta ela

não mais precisará da companhia, da atenção e do amparo de um

parceiro e sim quererá usufruir destes aspectos de um bom

relacionamento porque são muito bons e saudáveis.
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