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mos 20 anos a disseminação de po-
líticas extremistas e neoliberais na
gestão do ambiente de trabalho tra-
rá como conseqüência funcionários
com depressão, síndrome do pânico
e outros danos psíquicos. O assedio
moral caractcriza-se por expor o tra-
balhador a situações constrangedo-
ras de maneira repetitiva c prolonga-
da, gerando relações humanas sem
ética e forçando o indivíduo a desis-
tir do trabalho.

De acordo com a doutora em psi-
cologia sociaS, autora da tese "Assédio
Moral no Trabalho: A violência su-
til" e medica do trabalho Margarida
Barreto, uma das primeiras a chamar
a atenção para o assunto com seu tra-
balho de mestrado "Uma jornada de
humilhações", as agressões no dia-a-
dia do trabalhador, muitas vezes, fi-
cam ocultas e justificadas pela de-
manda, pelas metas e pela política
do alto escalão da empresa. "O poder
de impor ao outro revela um poder ti-
rânico que se sustenta na gestão pelo
medo que naturaliza a violência nas
relações. É uma brutalidade não vi-
sível, e esses atos perversos acabam
fazendo com que a pessoa se sinta
responsável c culpada pelo que acon-
tece".

Foi o que aconteceu com a profes-
sora Maria Aparecida Ferrari. Após
fazer uma denúncia, a docente per-
deu aulas, não podia mais ministrar
a oficina de filosofia que lhe era atri-
buída e teve o salário brutalmente
diminuído. Perdeu, em média, mil
reais de sua renda mensal. Chefe de
família, com filhos universitários vi-
vendo em São Paulo, ela viu a vida
financeira desabar. Além disso, do-
cumentos pessoais importantes su-
miam da pasta que costumava man-
ter nas dependências da escola e
faltas que não eram dela apareciam,
o que comprometia ainda mais a sua
renda.

Insônia, falta de apetite, taqui-
cardia e ansiedade passaram a ser
companheiras assíduas para Maria.
Muito abalada e sem condições psi-
cológicas para trabalhar, cia tirou li-
cença da escola após o laudo da psi-
cóloga, que acusou um transtorna

traumático por conta dos assédios.
"Até a médica me falar, eu me acha-
va culpada. Ficava pensando no que
estava errado, se eu estava fazendo
algo que não deveria. Quando você
ouve falar do assunto, acha que não
existe, que é coisa de gente doida. Só
sofrendo na pele para saber".

Além da culpa, outras caracterís-
ticas comuns do assédio moral são a
demora para "cair a ficha" e os da-
nos para a saúde, como depressão,
ansiedade e outros transtornos psi-
cológicos. A fadiga constante do tra-
balhador contribui para um círcu-
lo negativo, que favorece o agressor
e coloca a vítima em situação cons-
trangedora frente aos colegas. "Gera
uma reação social, um isolamento e
quebra de laços afetivos. Afeta a au-
toestima, o que acaba encorajando
quem agride", explica Margarida.

A professora F.*, de São Paulo,
conta que já presenciou diversas for-
mas de assédio moral nas escolas em
que trabalhou. Segundo ela, muitos
diretores e gestores tratam a equipe
de forma tirana. "Já me senti pres-
sionada várias vezes. Trabalhei em
uma escola onde a diretora usava
colaboradores da área administra-
tiva como motoristas particulares".
Prejudicar funcionários que iam
contra as idéias da diretora também
era algo comum. "Ela chegou a desa-
parecer com documentos oficiais pa-
ra poder acusar e enfraquecer pesso-
as que julgava inimigas".

É importante ressaltar que atos
isolados de agressão e humilhação
não estão enquadrados em assédio
moral. "Ele deve ter um caráter re-
petitivo e ser premeditado", ressal-
ta o advogado e palestrante na área,
Osman Santa Cruz de Arruda. De
acordo com Margarida Barreto, as
táticas de agressão fazem com que
a pessoa se dcsestabilize emocional-
rnente, o que ocasiona desistência do
emprego ou submissão. "A estratégia
está em destruir a identidade. A ví-
tima passa a ser tratada como coisa.
A violência moral é uma tortura psi-
cológica que atinge a dignidade e fe-
re a honra, violando de forma ampla
os direitos humanos".
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Nem sempre o assedio moral ocorre
de chefe para subalterno {a chímada
agressão vcrticalizada), mas lambem
parte dos próprios colegas (horizon-
tal). A vítima, nesse caso, c atacada de
forma direta ou indireta com o obje-
tivo de ser excluída do grupo. As mu-
lheres, diz Margarida, estão mais sus-
cetíveis ao segundo tipo de agressão.
"Limitação da liberdade de opinião e
diminuição do prestígio social são co-
muns, ainda mais em postos de traba-
lho precários".

Um ambiente de trabalho saudável
e sem perigos de assedio moral deve, se-
gundo a advogada doutoranda em direi-
to do trabalho, Adriana Calvo, respeitar o
princípio constitucional da dignidade hu-
mana, incluindo cidadania, intimidade c
privacidade. 'As empresas devem respei-
tar também os valores sociais do traba-

lho, a livre iniciativa c garantir a saúde e
segurança do trabalhador".

NA ESCOLA
Apesar do assédio moral ser mais
comum em outras áreas - de acor-
do com Adriana, a área bancária e
empresas competitivas são as mais
a t i ng idas pelo problema -, a educa-
ção também é uma das campeãs. O
a taque vem por meio de cobranças
que geram indecisões e angústias.
"Por isso, é necessário que essas prá-
t icas nas instituições de ensino te-
nham visibilidade e que se perceba
a necessidade de ações preventivas e
de combate", enfatiza Margarida.

Lutar contra o assédio moral não
é uma realidade possível no estado
da Bahia, segundo a professora D.*.
Segundo ela, é comum que direto-

res e gestores usem posturas extre-
mistas e não gostem nem um pou-
co de ser questionados. "A maioria
[dos professores] se acostuma com
isso. Eu não me submeti e passei a
ser perseguida". Criticar em públi-
co foi uma das primeiras ati tudes da
diretora. Depois disso, passou a não
inscrevê-la cm cursos que tinham a
ver com a sua área. "Ela deixava as
vagas apenas para os professores que
a adulavam. Não passava mais as in-
formações para mim c, quando era
alguma capacitação que eu queria
fazer por conta própria, nunca me
deixava sair".

Materiais utilizados pela profes-
sora em dinâmicas já não eram mais
liberados. "Ela mantinha tudo tran-
cado em um armário. Em uma oca-
sião, pedi um telescópio e devolvi no
local combinado. Muito tempo de-
pois, após eu questioná-la em uma
reunião, ela me acusou de ter rouba-
do o equipamento, que havia sumi-
do. O telescópio foi encontrado, mas
ela nunca me pediu desculpas".

A professora conta que a perse-
guição ultrapassava os muros da es-
cola, já que a diretora costumava pe-
dir "ajuda" a políticos e pessoas com
cargos importantes nas secretarias
de educação. "Certa vez, quebrei o
pé e precisei ficar afastada. Mesmo
com todos os papeis e protocolos cor-
retos, diziam que eu não havia da-
do entrada na licença. Parentes de-
la trabalhavam na secretaria... Não
recebi salário por três meses. Além
disso, não consigo mudar de nível,
apesar de já ser formada há cinco
anos. Dei entrada seis vezes no pedi-
do e os-documentos continuam pre-
sos lá".

D.* luta para conseguir remoção
do Estado, pois já não consegue mais
lecionar. "Não tenho vontade de ir
para o trabalho, preciso me esconder
no banheiro para chorar. Qualquer
coisa que precise,'tem de passar pela
mão dela antes. É muito humilhante,
passa do limite da hierarquia. Tudo
isso me abalou muito. Fiquei com de-
pressão e com a autoconfiança aba-
lada. Hoje, para fazer qualquer coisa,
me encho de dúvida".
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Não bastasse o problema com os
superiores, os professores também es-
tão suscetíveis às agressões de alunos.
Frases como "eu pago o seu salário",
violência verbal c desrespeito ao traba-
lho do docente, de acordo com as pro-
fessoras entrevistadas, são uma reali-
dade em sala de aula. "Muitas vezes o
professor toma decisões e lida com si-
tuações em sala de aula solitariamen-
te. Não tem ajuda para sanar a deman-
da de dificuldades do cotidiano e fica
sobrecarregado de tarefas, que se es-
tendem após a jornada de trabalho",
observa Margarida. Em casos de indis-
ciplina e assédio, muitas escolas não
ficam, ao lado do professor, acredita o
advogado Osrnan. "Os diretores, prin-
cipalmente das particulares, não que-
rem se indispor com os pais, que são a
fonte provedora de lucro".

LEIS
Ainda não existe no Brasil urna le-
gislação federal que proteja o traba-

lhador do assedio moral. As que es-
tão em vigor são fruto de projetos
municipais c estaduais. "O tema é
considerado recente no âmbito jurí-
dico, mas o Brasil encontra-se bas-
tante avançado cm relação a outros
países", ressalta a advogada Adriana
Calvo. O código penal também aju-
da em relação aos danos morais do
trabalho (o capítulo V trata dos cri-
mes contra a honra). "Outras ferra-
mentas importantes que podem aju-
dar o trabalhador são a Declaração
Universal dos Direitos Humanos e a
própria Constituição Federal, que no
artigo 5° assevera a inviolabilidade
da in t imidade e da honra", lembra a
médica Margarida.

Tanto a professora Maria Aparecida
quanto D.* lutam para recuperar-se e
levar a vida adiante. Maria conseguiu
transferência da escola e teve de pedir
ajuda financeira da irmã. "Nem um
tratamento pude pagar. Quando vo-
cê perde o salário, perde praticamente

tudo. Mas hoje estou em outra escola,
com alunos e um diretor que adora meu
trabalho". D.* ainda não conseguiu re-
moção do Estado, mas está processando
a direção - apesar de não ter consegui-
do reunir muitas testemunhas a favor.

Os dois casos fazem com que pos-
samos refletir sobre um novo modo de
organizar o trabalho combater a ex-
ploração. Mas, afinal, de que forma
podemos eliminar a violência, mes-
mo que velada, no lugar onde ganha-
mos nosso sustento? De acordo com
Margarida Barreto, é necessário com-
bater o egoísmo no ambiente esco-
lar e no mercado de trabalho cm ge-
ral. "Devemos escolher salvar a vida
e criar novas formas de convivência.
Caso contrário, seguiremos sujeitos à
humilhação. Que todos vivam bem é
o nosso desejo, mas ele não deve ser às
custas dos outros. Trabalho decente é
direito fundamental de todos". M
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