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VOCÊ NÃO PODE SER
CÚMPLICE. DENUNCIE!

Nos últimos anos a violência no trabalho 
tem sido bastante discutida como um 

problema social. Ocorre predominantemente 
em comportamentos de natureza 

psicológica, considerados extremamente 
injustos, que afetam a dignidade humana, as 

condições de trabalho e a vida de 
trabalhadores e familiares.

AQUI
NÃO!



Assédio sexual
São agressões físicas e psicológicas de natureza sexual no 

local de trabalho, que envolvem chantagens e/ou ameaças 
profissionais, explícitas ou implícitas. É caracterizado por atos, 
insinuações, contatos físicos forçados, convites impertinentes - 
de um superior hierárquico para um subordinado -, que humilham 
e intimidam e se configuram como condição para manutenção de
emprego ou promoções.

Práticas discriminatórias
Trata-se de todo processo discriminatório motivado por 

questões de gênero, orientação sexual, raça, religião, idade, 
deficiência, doença, capacidade de trabalho reduzida, convic-
ções políticas ou ideológicas, filiação sindical, estado civil, 
gravidez, ascendência, origem étnica, nacionalidade, idioma, 
situação familiar ou condição matrimonial, posição econômica e 
responsabilidades familiares.

Outros abusos na relação do 
trabalho

Comportamentos e situações que desrespeitam a dignidade 
e ferem o indivíduo nos direitos de personalidade, mesmo 
quando não se configuram como assédio moral, assédio sexual, 
gestão inadequada ou discriminação.

Conseqüências para a saúde
A humilhação constitui um risco invisível, porém concreto nas 

relações de trabalho e na saúde dos trabalhadores. A violência no 
trabalho, especialmente na forma de assédio moral e assédio 
organizacional, atinge a dignidade, segurança e identidade das 
pessoas, que passam a questionar sua capacidade e competên-
cia. Graves danos podem ser causados na saúde e na vida dos 
que são submetidos a essas circunstâncias.

As agressões psicológicas e verbais continuadas podem 
gerar ansiedade, estresse e depressão. Acontecimentos com 
forte carga emocional e traumática podem provocar reações 
psicológicas significativas, e entre elas perturbação de estresse 
pós-traumático.

Poucos sabem disso...
Acidente de trabalho e doenças ocupacionais – comprovadas 

ou suspeitas – são de notificação obrigatória, segundo o artigo 
169 da CLT. O artigo 269 do Código Penal fixa pena de detenção 
de seis meses a dois anos e multa ao médico que deixar de 
denunciar à autoridade pública doenças cujas notificações sejam 
compulsórias.

C
violência”, escrito pela psicóloga, mestre em Administração e 
doutora em Medicina Preventiva, Lis Andréa P. Soboll. Texto na 
íntegra no site .www.bancariosabc.org.br.

om informações do artigo “Assédio moral e outras formas de 

A união dos trabalhadores com o Sindicato é fundamental no 
combate à violência no trabalho. Uma das armas das empresas é 

isolar o trabalhador para enfraquecê-lo. Por isso, colabore e 
comunique ao Sindicato (4993-8299) todo tipo de irregularidade 

gerada pelos bancos. Junte-se a nós nessa causa pelo bem comum.

Violência no trabalho e 
assédio moral

Assédio moral é um conjunto de armadilhas que se configura 
como um processo de perseguição, com o propósito de prejudicar 
e pressionar o trabalhador ao ponto de tornar insuportável sua 
presença no ambiente de trabalho, levando-o a abandonar o 
emprego ou a se afastar do posto de trabalho. Pode ser descrito 
como um conjunto de atitudes e comportamentos antiéticos, 
realizados de forma premeditada, repetitiva e prolongada, com o 
objetivo de destruir as redes de comunicação, atingir a dignidade, 
perturbar a realização do trabalho e finalmente pressionar a 
pessoa a abandonar um projeto, cargo, local de trabalho e/ou 
emprego, ou ficar completamente isolada. Assédio moral foi o 
termo que a sociedade brasileira incorporou no seu discurso para 
representar várias expressões de situações que ferem a 
dignidade humana no trabalho - identificadas pela OIT (Organiza-
ção Internacional do Trabalho) como violência psicológica no 
setor profissional. A violência psicológica atinge igualmente a 
dignidade humana, traz desconforto nas relações de trabalho e 
gera desgastes na saúde dos trabalhadores.

É necessário diferenciar assédio moral das seguintes 
expressões de violência psicológica no trabalho: (1) assédio 
organizacional; (2) assédio sexual; (3) práticas discriminatórias; 
(4) outros comportamentos que ferem a dignidade humana.

Assédio organizacional ocorre quando a estrutura da 
empresa é permeada por uma política de violência com a 
finalidade de melhorar a produtividade ou reforçar o controle à 
submissão. As formas abusivas de gestão são exemplos de 
assédio organizacional expressos:

- por injúria – na qual se faz uso de humilhações e constran-
gimentos, permeados de autoritarismo e falta de respeito, como 
meio de conseguir obediência e submissão;

- por estresse – uso de pressões exageradas com o objetivo 
de melhorar o desempenho e a eficiência ou a rapidez no 
trabalho. Não pretende destruir o trabalhador, embora as 
conseqüências na saúde possam ser desastrosas;

- por medo – estruturada em mecanismo no qual há ameaça, 
implícita ou explícita, como estímulo principal para gerar adesão 
do trabalhador aos objetivos organizacionais. É característico 
nesse tipo de gestão o uso de ameaças de perda do cargo ou do 
emprego por não atingir metas.

Assédio organizacional


