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Nos últimos anos, a AESR vem fomentando e aprofundando o debate sobre as principais 
dificuldades enfrentadas por extensionistas sociais em suas relações de trabalho. Entre elas, o 
assédio foi apontado como o maior problema vivenciado por estes(as) profissionais.

Somos uma categoria formada, em sua maioria, por mulheres, que realizam o trabalho na 
área social. Vivemos situações replicadas da sociedade, onde mulheres desenvolvem 
atividades que são relegadas ao segundo plano – uma realidade duplamente cruel e que torna 
a temática do assédio bem mais complexa, e de difícil identificação e tratamento.

A luta contra o assédio é de todos(as); não tem gênero nem categoria, afinal, todos(as) 
sofrem com essa prática. Assediados(as) e assediadores(as) entram num ciclo vicioso, que 
adoece e causa profundo sofrimento.

O assédio pode acontecer em qualquer nível das relações de trabalho – vertical e 
horizontal –, mas, obviamente, se manifesta mais em relações hierárquicas, haja vista a linha 
tênue entre o assédio e o que é parte da hierarquia de trabalho.

Desta forma, através de um Grupo de Trabalho (GT), a AESR se desafiou a elaborar um 
material sobre assédio nas relações de trabalho, com informações sobre os elementos que 
configuram essa prática e, principalmente, com base na legislação trabalhista vigente, de 
forma a fomentar o debate dentro da Instituição e em todas suas esferas.

Relações de trabalho adoecidas e cheias de vícios, que desagregam, desrespeitam e 
assediam geram ônus tanto para o(a) trabalhador(a) – que adoece e perde parte da vida, 
muitas vezes com difícil recuperação total da saúde – quanto para o empregador, que tem 
reduzida a capacidade de produção da equipe, gerando sérios problemas na efetivação e 
cumprimento de metas institucionais, sem contar o custo financeiro à Instituição, pois é 
previsto na legislação indenizações àqueles(as) que perderem parte de sua capacidade 
laborativa em decorrência de práticas de assédio.

O intuito deste material é tornar o debate sobre assédio permanente, instruindo e 
informando extensionistas da Emater/RS-Ascar, em todos os níveis e funções. Busca, 
sobretudo, a preservação da saúde das pessoas. As relações de trabalho impactam nossas 
vidas, portanto, não podem ser instrumentos que gerem doença; devem ser agregadores e 
geradores de melhores condições de vida.

 
Assédio? Não permita. Vamos juntos(as) dar um basta!

APRESENTAÇÃO
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O QUE É ASSÉDIO
MORAL NO
TRABALHO?

É a exposição de trabalhadores e trabalhadoras a 

situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e 

prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de 

suas funções. São mais comuns em relações hierárquicas 

autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas 

negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração, de 

um ou mais chefes, dirigida a um ou mais subordinado(s), 

desestabilizando a relação da vítima com o 

ambiente de trabalho e a organização, 

forçando-a a desistir do emprego. 
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CARACTERIZA-SE
Pela degradação deliberada das condições de trabalho, em que prevalecem 

atitudes e condutas negativas dos chefes em relação a seus subordinados, 

constituindo uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos e 

emocionais para o trabalhador e a organização. A vítima escolhida é isolada 

do grupo sem explicações, passando a ser hostilizada, ridicularizada, 

inferiorizada, culpabilizada e desacreditada diante dos pares. Estes, por medo 

do desemprego e a vergonha de também serem humilhados – em 

associação com o estímulo constante à competitividade –, rompem os 

laços afetivos com a vítima e, frequentemente, reproduzem e 

reatualizam 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 autoestima.
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Veja, a Prefeitura cortou uma 
cota, e você precisará pedir 
transferência para um desses 
municípios!!!

Mas eu não posso me mudar 
para esses municípios! São 
muito longe, e estruturei toda 
a minha vida, minha família 
aqui. Além do mais, não seria 
eu que teria que pedir, pois 
não sou eu que quero sair e 
sim a instituição que está me 
transferindo!

Bom, você tem a opção: ou você 
pede para ir para um desses 
municípios, ou nós escolhemos o 
município e transferimos por 
interesse da ENTIDADE, mas para 
um município lá do no outro lado, 
na outra ponta do Estado. Você é 
que escolhe!!!!!

AMEAÇA DE
TRANSFERÊNCIA
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Essa historinha de estado de 
greve: vocês têm que dar 
graças a Deus que estão 
recebendo o salário em dia!

Se não estão satisfeitos, 
a Instituição deu a 
chance de sair no PDI!! 
Agora quem ficou vai 
ter que dar mais e 
assumir mais atividades, 
pois serão menos 
trabalhadores(as) e as 
mesmas atividades!!!

AMEAÇA DE DIREITOS Eu sei cada um que não abasteceu o 
SISPLAN com as informações, então 
não venham chorar quando não 
receberem o salário!!!

DIREITO
DE GREVE!



Amanhã, teremos aquela 
importante reunião com o 
pessoal da Secretaria da 
Agricultura para apresentar- 
mos nosso planejamento 

Somos em 3 na equipe: um 
agrônomo, uma extensionista 
social e uma veterinária. 
Vamos nos dividir para fazer 
a apresentação.

Acho que você poderia deixar a 
apresentação para nós, que somos 
mais da área técnica. Precisamos 
que alguém organize o espaço e 
prepare um cafezinho, e também 
precisamos fazer um registro da 
reunião através de uma ata. Nisso 
você poderá nos ajudar mais.

ÁREA DE ATUAÇÃO

A partir de amanhã, a 
responsável pela limpeza do 
escritório estará de férias. 
Precisamos que alguém 
assuma essa função.

Sugiro fazer- 
mos um crono- 
grama e nos 
dividirmos em 
equipe com os 
cuidados do 
local.

Penso que você, por 
ser mulher e ter mais 
experiência com isso, 
seria a pessoa mais 
indicada. Além disso, 
nossa agenda é sem- 
pre mais apertada, 
temos mais saídas a 
campo 

Todos(as) usamos as 
dependências do escri- 
tório. Limpeza é tarefa 
de quem suja e não de 
mulheres! Vamos divi- 
dir as tarefas e os 
compromissos entre 
todos(as) 

GÊNERO
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O QUE É
ASSÉDIO MORAL?

• repetição sistemática

• intencionalidade (forçar o outro a abrir mão
do emprego ou pedir transferência)

• direcionalidade (uma pessoa do grupo
é escolhida como bode expiatório)

• temporalidade (durante a jornada, por dias e meses)

• degradação deliberada das condições de trabalho

Um ato isolado de humilhação
NÃO é assédio moral!
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• Impedir a vítima de se expressar e não explicar o porquê.

• Fragilizá-la, ridicularizá-la, inferiorizá-la, menosprezá-la em frente 
aos pares, com a desculpa de cobranças rotineiras de trabalho.

• Culpabilizar/responsabilizar publicamente, com os comentários de sua 
incapacidade podendo invadir, inclusive, o espaço familiar.

• Desestabilizar emocional e profissionalmente. A vítima 
gradativamente vai perdendo tanto sua autoconfiança quanto o 
interesse pelo trabalho.

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

• Livrar-se da vítima, que é forçada a pedir demissão, transferência ou  
acaba demitida ou transferida, frequentemente, por insubordinação.

ESTRATÉGIAS
DO ASSEDIADOR:
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Ter gestos ou condutas abusivas e constrangedoras, humilhar repetidamente, 
inferiorizar, amedrontar, menosprezar ou desprezar, ironizar, difamar, ridicularizar, 
provocar risinhos, suspiros e piadas jocosas relacionadas ao sexo, ser indiferente à 
presença do(a) outro(a), estigmatizar os(as) adoecidos(as) pelo e para o trabalho, 
colocá-los(as) em situações vexatórias, falar baixinho acerca da pessoa, olhar e não 
ver ou ignorar sua presença, rir daquele(a) que apresenta dificuldades, não 
cumprimentar, sugerir que peçam demissão ou transferência de município por corte 
de cota e sem vaga na sua região – tendo sua lotação em outra região sem interesse 
do funcionário(a), 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 
ou, ainda, tarefas que não condizem com o cargo da vítima –  podendo ser elas 
aquém da formação ou muito superior à exigência do cargo –,  controlar o tempo de 
idas ao banheiro, tornar público algo íntimo do(a) subordinado(a), não explicar a 
causa da perseguição, difamar, ridicularizar.

• O assédio constitui um risco invisível, porém concreto, nas relações de 
trabalho e na saúde de trabalhadores e trabalhadoras, revelando uma das 
formas mais poderosas de violência sutil nas relações organizacionais, sendo 
mais frequente com mulheres e adoecidos. Sua reposição se realiza 
“invisivelmente”, nas práticas perversas e arrogantes das relações 
autoritárias na empresa e na sociedade, muitas vezes sendo naturalizada 
(normal, aceitável, inerente à função). A humilhação repetitiva e prolongada 
tornou-se prática costumeira no interior das empresas, onde predomina 
menosprezo e indiferença pelo sofrimento de trabalhadores(as), que, mesmo 
adoecidos(as), continuam trabalhando.

• Frequentemente, trabalhadores(as) adoecidos(as) são 
responsabilizados(as) por queda da produção, acidentes e doenças, 
sofrendo desqualificação profissional, demissão e consequente 
desemprego. São atitudes como estas que reforçam o medo 
individual, ao mesmo tempo em que aumenta a submissão coletiva 
construída e alicerçada no mesmo. Por medo, passam a produzir 
acima de suas forças, ocultando suas queixas e evitando, 
simultaneamente, serem humilhados(as), 
transferidos(as) e demitidos(as).

• Os laços afetivos, que permitem a resistência, e a troca de 
informações e comunicações entre colegas se tornam alvo 
preferencial de controle das chefias: se alguém do grupo 
transgrede a norma instituída. Assim, não oportuniza trocas, 
encontros, capacitações, como forma de enfraquecimento e 
distanciamento entre colegas, frangilizando-os(as) para 
aceitação. 

• O desenvolvimento do assédio se concretiza em 
intimidações, difamações, ironias e constrangimento do 
“transgressor” diante de todos, como forma de impor 

controle e manter a ordem.

• O(A) trabalhador(a) humilhado(a) ou constrangido(a) 
passa a vivenciar depressão, angústia, distúrbios do 
sono, conflitos internos e sentimentos confusos, que 
reafirmam o sentimento de fracasso e inutilidade. Passa 
a sofrer, geralmente, em silêncio, pois acaba por se 
sentir merecedor do desprezo. 

A EXPLICITAÇÃO
DO ASSÉDIO MORAL
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• O assédio constitui um risco invisível, porém concreto, nas relações de 
trabalho e na saúde de trabalhadores e trabalhadoras, revelando uma das 
formas mais poderosas de violência sutil nas relações organizacionais, sendo 
mais frequente com mulheres e adoecidos. Sua reposição se realiza 
“invisivelmente”, nas práticas perversas e arrogantes das relações 
autoritárias na empresa e na sociedade, muitas vezes sendo naturalizada 
(normal, aceitável, inerente à função). A humilhação repetitiva e prolongada 
tornou-se prática costumeira no interior das empresas, onde predomina 
menosprezo e indiferença pelo sofrimento de trabalhadores(as), que, mesmo 
adoecidos(as), continuam trabalhando.

• Frequentemente, trabalhadores(as) adoecidos(as) são 
responsabilizados(as) por queda da produção, acidentes e doenças, 
sofrendo desqualificação profissional, demissão e consequente 
desemprego. São atitudes como estas que reforçam o medo 
individual, ao mesmo tempo em que aumenta a submissão coletiva 
construída e alicerçada no mesmo. Por medo, passam a produzir 
acima de suas forças, ocultando suas queixas e evitando, 
simultaneamente, serem humilhados(as), 
transferidos(as) e demitidos(as).

• Os laços afetivos, que permitem a resistência, e a troca de 
informações e comunicações entre colegas se tornam alvo 
preferencial de controle das chefias: se alguém do grupo 
transgrede a norma instituída. Assim, não oportuniza trocas, 
encontros, capacitações, como forma de enfraquecimento e 
distanciamento entre colegas, frangilizando-os(as) para 
aceitação. 

• O desenvolvimento do assédio se concretiza em 
intimidações, difamações, ironias e constrangimento do 
“transgressor” diante de todos, como forma de impor 

controle e manter a ordem.

• O(A) trabalhador(a) humilhado(a) ou constrangido(a) 
passa a vivenciar depressão, angústia, distúrbios do 
sono, conflitos internos e sentimentos confusos, que 
reafirmam o sentimento de fracasso e inutilidade. Passa 
a sofrer, geralmente, em silêncio, pois acaba por se 
sentir merecedor do desprezo. 

CONTINUA

DANOS  DO  ASSÉDIO  À  SAÚDE
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• O assédio constitui um risco invisível, porém concreto, nas relações de 
trabalho e na saúde de trabalhadores e trabalhadoras, revelando uma das 
formas mais poderosas de violência sutil nas relações organizacionais, sendo 
mais frequente com mulheres e adoecidos. Sua reposição se realiza 
“invisivelmente”, nas práticas perversas e arrogantes das relações 
autoritárias na empresa e na sociedade, muitas vezes sendo naturalizada 
(normal, aceitável, inerente à função). A humilhação repetitiva e prolongada 
tornou-se prática costumeira no interior das empresas, onde predomina 
menosprezo e indiferença pelo sofrimento de trabalhadores(as), que, mesmo 
adoecidos(as), continuam trabalhando.

• Frequentemente, trabalhadores(as) adoecidos(as) são 
responsabilizados(as) por queda da produção, acidentes e doenças, 
sofrendo desqualificação profissional, demissão e consequente 
desemprego. São atitudes como estas que reforçam o medo 
individual, ao mesmo tempo em que aumenta a submissão coletiva 
construída e alicerçada no mesmo. Por medo, passam a produzir 
acima de suas forças, ocultando suas queixas e evitando, 
simultaneamente, serem humilhados(as), 
transferidos(as) e demitidos(as).

• Os laços afetivos, que permitem a resistência, e a troca de 
informações e comunicações entre colegas se tornam alvo 
preferencial de controle das chefias: se alguém do grupo 
transgrede a norma instituída. Assim, não oportuniza trocas, 
encontros, capacitações, como forma de enfraquecimento e 
distanciamento entre colegas, frangilizando-os(as) para 
aceitação. 

• O desenvolvimento do assédio se concretiza em 
intimidações, difamações, ironias e constrangimento do 
“transgressor” diante de todos, como forma de impor 

controle e manter a ordem.

• O(A) trabalhador(a) humilhado(a) ou constrangido(a) 
passa a vivenciar depressão, angústia, distúrbios do 
sono, conflitos internos e sentimentos confusos, que 
reafirmam o sentimento de fracasso e inutilidade. Passa 
a sofrer, geralmente, em silêncio, pois acaba por se 
sentir merecedor do desprezo. 

DANOS  DO  ASSÉDIO  À  SAÚDE
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• O assédio constitui um risco invisível, porém concreto, nas relações de 
trabalho e na saúde de trabalhadores e trabalhadoras, revelando uma das 
formas mais poderosas de violência sutil nas relações organizacionais, sendo 
mais frequente com mulheres e adoecidos. Sua reposição se realiza 
“invisivelmente”, nas práticas perversas e arrogantes das relações 
autoritárias na empresa e na sociedade, muitas vezes sendo naturalizada 
(normal, aceitável, inerente à função). A humilhação repetitiva e prolongada 
tornou-se prática costumeira no interior das empresas, onde predomina 
menosprezo e indiferença pelo sofrimento de trabalhadores(as), que, mesmo 
adoecidos(as), continuam trabalhando.

• Frequentemente, trabalhadores(as) adoecidos(as) são 
responsabilizados(as) por queda da produção, acidentes e doenças, 
sofrendo desqualificação profissional, demissão e consequente 
desemprego. São atitudes como estas que reforçam o medo 
individual, ao mesmo tempo em que aumenta a submissão coletiva 
construída e alicerçada no mesmo. Por medo, passam a produzir 
acima de suas forças, ocultando suas queixas e evitando, 
simultaneamente, serem humilhados(as), 
transferidos(as) e demitidos(as).

• Os laços afetivos, que permitem a resistência, e a troca de 
informações e comunicações entre colegas se tornam alvo 
preferencial de controle das chefias: se alguém do grupo 
transgrede a norma instituída. Assim, não oportuniza trocas, 
encontros, capacitações, como forma de enfraquecimento e 
distanciamento entre colegas, frangilizando-os(as) para 
aceitação. 

• O desenvolvimento do assédio se concretiza em 
intimidações, difamações, ironias e constrangimento do 
“transgressor” diante de todos, como forma de impor 

controle e manter a ordem.

• O(A) trabalhador(a) humilhado(a) ou constrangido(a) 
passa a vivenciar depressão, angústia, distúrbios do 
sono, conflitos internos e sentimentos confusos, que 
reafirmam o sentimento de fracasso e inutilidade. Passa 
a sofrer, geralmente, em silêncio, pois acaba por se 
sentir merecedor do desprezo. 

• As mulheres são mais assediadas, e expressam sua indignação com choro, 
tristeza, ressentimentos e mágoas, estranhando o ambiente que identificavam 
como seu. Os homens sentem-se revoltados, indignados, desonrados, com raiva, 
traídos e têm vontade de se vingar. Sentem-se envergonhados diante da mulher 
e dos filhos, sobressaindo o sentimento de inutilidade, fracasso e baixa 
autoestima. Isolam-se da família, evitam contar o acontecido aos amigos, 
passando a vivenciar sentimentos de irritabilidade, vazio, revolta e fracasso. 

• É comum os(as) trabalhadores(as) que questionam essas relações desiguais e 
de opressão serem considerados(as) como “aqueles”, com dificuldade de 
relacionamento e – por vezes –acabam transferidas(os) do seu posto de trabalho 
por não saber viver e trabalhar em grupo. 

• Passam a conviver com depressão, palpitações, tremores, distúrbios do sono, 
hipertensão, distúrbios digestivos, dores generalizadas, alteração da libido e 
pensamentos ou tentativas de suicídios, o que se configura em um cotidiano 
sofrido. É este sofrimento imposto nas relações de trabalho que revela o adoecer, 
pois o que adoece as pessoas é viver uma vida que não desejam, não escolheram 
e não suportam. 

DANOS  DO  ASSÉDIO  À  SAÚDE
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• Começar sempre reunião amedrontando quanto ao desemprego ou ameaçar 
constantemente com demissão ou transferência do local de trabalho.

• Repetir a mesma ordem para realizar uma tarefa simples centenas de vezes, 
até desestabilizar emocionalmente o trabalhador ou dar ordens confusas e 
contraditórias.

• Sobrecarregar ou impedir a continuidade do trabalho, negando 
informações.

• Desmoralizar publicamente, afirmando que tudo está errado, ou elogiar, 
mas afirmar que seu trabalho é desnecessário à empresa ou à instituição.

• Rir a distância e em pequeno grupo; conversar baixinho, suspirar e executar 
gestos direcionando-os ao trabalhador.

• Não cumprimentar e impedir os colegas de almoçarem, cumprimentarem 
ou conversarem com a vítima, mesmo que a conversa esteja relacionada à 
tarefa. 

OS ESPAÇOS DO ASSÉDIO NO TRABALHO
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• Querer saber o que estavam conversando ou ameaçar quando há colegas 
próximos conversando.

• Desviar da função ou retirar material necessário à execução da tarefa, 
impedindo o trabalho.

• Exigir cumprimento de horários fora da jornada. 

• Mandar executar tarefas acima ou abaixo do conhecimento do trabalhador.

• Transferir ou demitir a vítima logo após o retorno de férias.

• Hostilizar, não promover ou premiar colega mais novo(a) e 
recém-chegado(a) à Instituição e com menos experiência, como forma de 
desqualificar o trabalho realizado.

• Espalhar entre os colegas que o(a) trabalhador(a) está com problemas 
nervosos.

• Sugerir que peça demissão ou transferência, por sua saúde.

• Divulgar boatos sobre sua moral.

OS ESPAÇOS DO ASSÉDIO NO TRABALHO
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Segundo Resolução 2.183/2018, do Conselho Federal de Medicina, "para 
o estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e as 
atividades do trabalhador, além do exame clínico (físico e mental) e dos 
exames complementares, quando necessários, deve o médico considerar:

• A história clínica e ocupacional, 
decisiva em qualquer diagnóstico e/ou 
investigação de nexo causal;

• O estudo do local de trabalho;

• O estudo da organização do trabalho;

• Os dados epidemiológicos;

• A literatura atualizada;

• A ocorrência de quadro clínico ou 
subclínico em trabalhador(a) exposto a 
condições agressivas;

• A identificação de riscos físicos, 

químicos, biológicos, mecânicos, 
estressantes, e outros;

• O depoimento e a experiência de 
trabalhadores(as); 

• Os conhecimentos e as práticas de 
outras disciplinas e de seus 
profissionais, sejam ou não da área de 
saúde." (Artigo 2º da Resolução  do 
Conselho Federal de Medicina /CFM 
2.183/2018).

• Também é preciso levar em conta 
duração e repetitividade da exposição 
dos trabalhadores a situações de 
humilhação.

É POSSÍVEL ESTABELECER RELAÇÃO
COM A DOENÇA E O TRABALHO?
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LEMBRE-SE :
O assédio moral no trabalho não é um fato isolado. Como vimos, ele se baseia 

na repetição ao longo do tempo de práticas vexatórias e constrangedoras, 
explicitando a degradação deliberada das condições de trabalho num contexto de 
desemprego, dessindicalização e aumento da pobreza. A batalha para recuperar a 
dignidade, a identidade, o respeito no trabalho e a autoestima deve passar pela 
organização de forma coletiva, através dos representantes dos trabalhadores(as) do 
seu sindicato, das CIPAS, das organizações por local de trabalho (OLP), de 
Associações de classes, Comissões de Saúde, além de por procura de Centros de 
Referencia em Saúde dos Trabalhadores (CRST e CEREST), Comissão de 
Direitos Humanos e Núcleos de Promoção de Igualdade e Oportunidades e de 
Combate a Discriminação em matéria de Emprego e Profissão, que existem nas 
Delegacias Regionais do Trabalho.

IMPORTANTE:
Se você é testemunha de cena(s) de assédio no trabalho, supere seu medo, seja 

solidário(a) 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 assediador/agressor!
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ONDE DENUNCIAR
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• SEMAPI
Tv. Alexandrino Alencar, 83 - 
Azenha, Porto Alegre - RS, 
90160-030 – Fone: (51) 3287-7500
e-mail: sst@semapirs.com.br

• CIPA
cipa@emater.tche.br

• Ministério Público do 
Trabalho – MPT/RS
Av. Sen. Tarso Dutra, 605 - 7º andar 
- Petrópolis, Porto Alegre - RS, 
90690-140 – Fone: (51) 32843000

• Justiça do Trabalho
Av. Praia de Belas, 1100 - Praia de Belas, Porto 
Alegre - RS, 90110-903 – Fone: (51) 32552000

• Comissão de Cidadania e Direitos Humanos
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul - Praça Marechal Deodoro, 101 
Porto Alegre/RS - Cep 90010-300 - 
PABX (51) 3210.2000
Horário de atendimento: 
das 08:30 às 18:30 - 
e-mail: ccdh@al.rs.gov.br

• Nos sindicatos de sua categoria
• Nas associações de sua categoria

• CIPA

• Ministério Público do Trabalho
• Justiça do trabalho

• Comissão de Direitos Humanos

ENDEREÇOS E TELEFONES:
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