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RESUMO 
O  presente  artigo  constitui‐se  de  um  Relato  de  Caso  baseado  na  experiência  de  um  profissional  da 
educação da Rede Municipal do  Ensino  Fundamental da  Prefeitura de Betim.  Propõe‐se  aqui  relatar  e 
discutir  as  relações  de  trabalho  entre  o  Profissional  da  Educação  e  as  Instituições  dos  Sistemas  da 
Administração dos Serviços Públicos da Prefeitura de Betim. As condições de trabalho desses profissionais, 
a carga horária, os efeitos dessa relação que causa estresse, que diminui a autonomia e que desestimula o 
profissional  a  exercer  a  sua  função  pública.  Discutir  o  papel  da  Perícia  Médica  e  sua  influência  na 
concessão de benefícios, nas readaptações, no uso genérico da palavra “desvio de função”. E, sobretudo, 
do  papel  dos  dirigentes  dos  sindicatos  (SINDUTE‐BETIM)  como  representantes  dos  trabalhadores  da 
educação. No meio disso, destaco aqui a escolha do título desse artigo que ‐ “É preciso fazer com que seu 
cérebro pare de pensar...”, a natureza dessa frase reflete uma das faces mais facínora que o sistema possa 
atribuir  contra o  trabalhador da educação. Por  trás desse discurso há um  regime  autoritário e ditador 
constituído por uma  filosofia‐ histórica que afirme enfaticamente a necessidade momentânea o cenário 
corporativista brasileiro. O que está implícito é um jogo ao qual o trabalhador da educação faz parte dessa 
trama e ainda não sabe que será um alvo deste sistema corporativista assediador. Ainda que se afirme, 
um jogo ou uma conspiração, o assédio moral aparece como parte constituinte da ação filosófico‐histórica 
momentânea, representa a escravidão que não consegue se esconder através do tempo e da história. O 
sentido do assédio moral sempre seguirá as mesmas linhas da escravidão, lembrando, da senzala, que foi 
uma das várias instituições conhecidas entre as fazendas. O aspecto físico da escola não se distanciam da 
senzala e nem mesmo dos padrões dos   campos de concentração da segunda guerra mundial, atacar de 
forma   mais perversa o corpo e a mente daqueles que vão contra a forma do sistema  instituído significa 
em tese que para dominar é preciso adoecer ou esmagar o trabalhador da educação. Por escravidão e por 
assédio moral o sentido sempre será igual, buscar novas formas de exploração para obtenção de lucros. O 
método  paradidático  de  tortura,  ao  longo  do  tempo,  vem modernizando  através  das  instrumentações 
científicas  e  servindo  ao  sistema  como  amparo  jurídico  a  outros  sistemas  que  fazem  parte  da 
Administração Pública. Tais amparos servem de base como julgamentos jurídicos que não mais se julgam 
as penalidades e sim o caráter do trabalhador.  
 
Palavras‐chave:  Serviços Públicos; Trabalhador da Educação; Assédio Moral;  Sistemas da Administração 
Pública; Perícia Médica. 
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Resumo:  
 
O presente artigo constitui-se de um Relato de Caso baseado na experiência de um 
profissional da educação da Rede Municipal do Ensino Fundamental da Prefeitura de Betim. 
Propõe-se aqui relatar e discutir as relações de trabalho entre o Profissional da Educação e as 
Instituições dos Sistemas da Administração dos Serviços Públicos da Prefeitura de Betim. As 
condições de trabalho desses profissionais, a carga horária, os efeitos dessa relação que causa 
estresse, que diminui a autonomia e que desestimula o profissional a exercer a sua função 
pública. Discutir o papel da Perícia Médica e sua influência na concessão de benefícios, nas 
readaptações, no uso genérico da palavra “desvio de função”. E, sobretudo, do papel dos 
dirigentes dos sindicatos (SINDUTE-BETIM) como representantes dos trabalhadores da 
educação. No meio disso, destaco aqui a escolha do título desse artigo que - “É preciso fazer 
com que seu cérebro pare de pensar...”, a natureza dessa frase reflete uma das faces mais 
facínora que o sistema possa atribuir contra o trabalhador da educação. Por trás desse discurso 
há um regime autoritário e ditador constituído por uma filosofia- histórica que afirme 
enfaticamente a necessidade momentânea o cenário corporativista brasileiro. O que está 
implícito é um jogo ao qual o trabalhador da educação faz parte dessa trama e ainda não sabe 
que será um alvo deste sistema corporativista assediador. Ainda que se afirme, um jogo ou 
uma conspiração, o assédio moral aparece como parte constituinte da ação filosófico-histórica 
momentânea, representa a escravidão que não consegue se esconder através do tempo e da 
história. O sentido do assédio moral sempre seguirá as mesmas linhas da escravidão, 
lembrando, da senzala, que foi uma das várias instituições conhecidas entre as fazendas. O 
aspecto físico da escola não se distanciam da senzala e nem mesmo dos padrões dos  campos 
de concentração da segunda guerra mundial, atacar de forma  mais perversa o corpo e a mente 
daqueles que vão contra a forma do sistema instituído significa em tese que para dominar é 
preciso adoecer ou esmagar o trabalhador da educação. Por escravidão e por assédio moral o 
sentido sempre será igual, buscar novas formas de exploração para obtenção de lucros. O 
método paradidático de tortura, ao longo do tempo, vem modernizando através das 
instrumentações científicas e servindo ao sistema como amparo jurídico a outros sistemas que 
fazem parte da Administração Pública. Tais amparos servem de base como julgamentos 
jurídicos que não mais se julgam as penalidades e sim o caráter do trabalhador.  
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Administração Pública; Perícia Médica. 
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1. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
23/9/2016 10:16 

Caro, amigo J.C!  

Tive um grande pesadelo de Terça para Quarta! Não gosto desses tipos de pesadelos, 

pois sempre fico com uma sensação horrível! Parece que alguma coisa estava me dizendo, 

algo terrível, alguma coisa iria acontecer. Estou aflita, preciso te contar! No sonho uma 

grande tempestade estava se aproximando! O céu coberto por grandes nuvens negras, com 

raios pavorosos e barulhos intensos de trovão. Estava muito frio e o vento vinha de maneira 

sombria, assoviava com mensagens de terror! A chuva começou a cair violentamente com 

grandes pedras de gelo. A porta da sala de vidro estava aberta e eu tentei fechá-la, mas o 

vento dificultava a minha ação. Uma pedra conseguiu me atingir, no meu peito, e senti uma 

dor terrível. Prenúncio? Será? Acordei assustada! No relógio, já era três da manhã! Não dormi 

muito bem, estou exausta! Da cinco da manhã até as dez, sentei na beirada da cama a espera 

da reunião, intimada pela Secretaria de educação da prefeitura de Betim. Estou esgotada, 

cansada, tanto na parte física quanto no psicológico! Estou com medo! O que eles vão alegar 

desta vez! Lembra o que eu te falei? Eu estava na Escola cumprindo o meu horário e um 

motoqueiro acompanhado pelo secretário da Diretora disse que havia uma notificação da 

Secretaria de Educação. Isso foi no dia 19 de Setembro de 2016, ás nove horas da manhã. Ao 

receber a notificação estava escrito assim: “CONVOCAÇÃO. Prezada Senhora, a Secretaria 

Municipal da Educação de Betim convoca a servidora Tatiana, de matricula tal, lotada na 

Escola Municipal S., a comparecer ao Gabinete da Secretaria Adjunta Pedagógica e 

Administrativa, no dia vinte e um de Setembro de dois mil e dezesseis, às dez horas, situado à 

Rua e Número respectivamente, para tratar de assuntos referentes à SUA VIDA 

PROFISSIONAL”. 

1. 1.  RELAÇÕES DE TRABALHO E TRABALHO DOCENTE 

No dia 25 de Agosto de 2012, foi publicado no diário oficial do Município a minha 

nomeação para o cargo efetivo de professor PII-Arte do quadro setorial da Educação de 

Betim. No dia seis de Setembro, do mesmo ano, assumi a Escola Municipal L. com uma carga 

horária de 23 horas/aula. Essa Escola situa-se nas proximidades do centro do Município, que 

contempla educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Do 

seu regime interno3 segue o Referencial Curricular oficial de Betim, que diz que sintetiza os 

                                                 
3 BETIM. Secretaria Municipal de Educação. Regimento das unidades escolares de Ensino Fundamental da rede 
municipal de Betim, p.69,2014. 



 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), mas na realidade a escola não possui seu próprio 

currículo, um currículo não oficial e que todas as escolas tem a autonomia de construir, por 

essa razão não contempla a comunidade, os problemas específicos do próprio bairro. O ensino 

fundamental oferecido nas unidades escolares da Rede de Betim apresentado pelo regimento 

interno é destinado para população “em geral” e, portanto, não são observadas suas 

especificidades. Sobre a composição da organização administrativa para atendimento da 

clientela da região havia uma diretora, duas vice-diretoras, uma secretaria, uma tesouraria, um 

conselho e uma coordenação pedagógica-para cada turno e para cada ciclo. Da estrutura da 

escolar se compõe por uma biblioteca, duas quadras de esportes, uma cantina, uma sala de 

estudo para professores, uma sala de atendimento pedagógico, uma sala para direção, uma 

sala para recursos pedagógicos e uma sala para atendimento da educação Especial (AEE). 

Nessa escola, exerci minhas atividades até o final do ano de 2013. Por defender uma 

Educação Libertária e por correntes pedagógicas alternativas que tinham “a finalidade de 

buscar a tranquilidade ao ambiente escolar, com vistas ao aprimoramento do ensino, à 

formação do aluno, do desenvolvimento das atividades, ao entrosamento dos serviços 

existentes e a consecução dos objetivos proposto4 ”, pedi transferência para outra escola, por 

sentir incompatibilidade com os objetivos educacionais que seguia. 

Em 2014, transferida para Escola Municipal I. , situada na periferia do centro de 

Betim, possuía a mesma organização administrativa, o mesmo seguimento da gestão 

administrativa, com estrutura física parecida com a Escola Municipal L. Tive uma recepção 

boa, porém não estava interessada em mudar minhas concepções ideológicas, ao contrario, 

aprofundei mais sobre a Educação Libertária e as Correntes Pedagógicas Alternativas e tive 

um ótimo retorno da clientela do bairro. Mas a Secretaria de educação fez uma interferência e 

me transferiu para outra Escola Municipal S. 

Em 2015, assumi a Escola Municipal S., que se situa numa região mais distantes das 

demais, próxima a região de Sarzedo e Ibirité. Tinha a mesma organização administrativa e 

parecida na estrutura física das demais Escolas. Nessa Escola não pude assumir minhas 

competências como docente por que fui proibida. Não foi respeitado a minha autonomia 

pedagógica e nem reconhecida, nem mesmo como funcionário portador de autoridade no meu 

âmbito de atuação. Iniciei o ano com desvio de função sem nenhuma função. O meu lugar 

nessa Escola era na biblioteca, não podia transitar em outros espaços, não podia conversar 

com os alunos e nem com os professores. Fui cerceada e o tempo todo hostilizada.  
                                                 
4 Regime Interno de Betim, Artigo 67, 2014 



 

Desde a minha saída forçada da Escola Municipal I. entrei em colapso e cai numa 

profunda depressão, chorava muito, não dormia, tinha muita irritabilidade e procurei um 

médico psiquiatra, comecei o tratamento  com altas  doses de medicações psicotrópicas. 

Como consequência, tive vários afastamentos e muitas faltas sequenciais. Até o mês de 

Setembro de 2016, estava aguardando a definição da Perícia Médica, esperava um roll de 

atividades para ser desenvolvido na Escola, mas não tive respostas da parte deles e vivi quase 

o ano todo em completo ócio, inativo e abandono. Dos encontros com a Perícia médica era 

apenas para continuar o meu afastamento, terminava a validade prosseguia para outra com 

mais tempo do que a primeira. Pedia para voltar para o meu trabalho, diziam que não estava 

pronta. Não sabia o que constava no relatório deles, mas sabia que havia uma comunicação 

entre eles e estava sendo escrita em sigilo. Comecei a desconfiar sobre a equipe médica que 

representava a segurança do trabalho, o SESMT e de sua relação com a Secretaria de 

Educação. Questionei sobre o meu desvio de função sem nenhuma função e a minha 

readaptação que nunca tinha um fim e nem objetivo. 

Entre caminhos e descaminhos, passei por outros setores dos serviços públicos de 

Betim, como a Ouvidoria, os Recursos Humanos, a Diretoria de Ensino e o Sind-ute. Com 

eles, fiz denúncias, requerimentos, reclamações, solicitações para intermediações e não fui 

ouvida e nem amparada. 

Dias, meses e anos passando, todo processo parado tanto da Procuradoria do 

Município quanto da Comissão de Sindicância Disciplinar.  Enquanto isso, via um esquema 

Corporativista entre as instituições públicas que servia o município de Betim  e que exercia  

um poder arbitrário,  autoritário, ditador e conservador. O corporativismo do município de 

Betim cresce através dos cargos Comissionados de alto escalão e com altos salários, ele 

mantem os interesses e os benefícios entre os envolvidos caracterizando um grande cartel. É 

um evolucionismo vulgar todo o discurso corporativista  dizer “tudo no Estado,nada contra o 

Estado, e nada fora do Estado5”. É  um argumento facista que representa essas associações 

cartelizadas, um  mecanismo longe de ser progressista, dialético, democrático e científico. 

 

 

 

                                                 
5 https://pt.m.wikipedia.org/wiki/corporativismo.Acessado 11/10/2016. 



 

1. 2. ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO E DO TRABALHO                   

DOCENTE                                

 

“A hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude.” 
François de La Rochefoucauld 

 

O assédio moral nas relações de trabalho e do trabalho docente tem sido um vício que 

presta à virtude nas repartições públicas do Município de Betim. Isso porque a prestação de 

serviços públicos do município se alimenta do corporativismo que é um cartel ditador e 

autoritário, que sufoca todo sistema que se pretende seguir uma linha democrática. Daí vem a 

ideia da institucionalização do poder que assustadoramente persegue aquele que vem na 

contra mão de seus hábitos, normas, e sistemas. Os Serviços Públicos, as relações de trabalho 

e do trabalho docente sofrem com a miopia física e moral dos corporativistas, porque a lei e 

ética não existe!  

O assédio moral é a condição para privar a vítima das oportunidades sociais, políticas 

e econômicas que se dispõe através da democracia e no ambiente de trabalho. A privação da 

liberdade elimina qualquer condição de desenvolvimento humano. Dessa forma limita “a 

expansão e a garantia das liberdades substantivas dos indivíduos vistos como agentes ativos 

de mudança e não como recebedores passivos de benefícios6”. ( p.11) 

Segundo o artigo 3º da Lei Complementar 1167, de 11/01/2011, considera-se assédio 

moral a conduta de agente público estadual que tenha por objetivo ou efeito degradar as 

condições de trabalho de outro agente público estadual, atentar contra seus direitos ou sua 

dignidade, comprometer sua saúde física ou mental ou seu desenvolvimento profissional. 

Ainda segundo este artigo constituem modalidades de assédio moral: 

 desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou atitudes, a autoestima, a 

segurança ou a imagem de agente público, valendo-se de posição hierárquica ou 

funcional superior, equivalente ou inferior; 

 desrespeitar limitação individual de agente público, decorrente de doença física ou 

psíquica, atribuindo-lhe atividade incompatível com suas necessidades especiais; 

                                                 
6 SEM, Amartya.Desenvolvimento como liberdade.São Paulo:Campanhia das letras,2010. 
7 http://www.ouvidoriageral.mg.gov.br/assedio-moral.Acesso 13/10/2016 



 

 preterir o agente público, em quaisquer escolhas, em função de raça, sexo, 

nacionalidade, cor, idade, religião, posição social, preferência ou orientação política, 

sexual ou filosófica; 

 atribuir, de modo frequente, ao agente público, função incompatível com sua formação 

acadêmica ou técnica especializada ou que dependa de treinamento; 

 isolar ou incentivar o isolamento de agente público, privando-o de informações, 

treinamentos necessários ao desenvolvimento de suas funções ou do convívio com 

seus colegas; 

 manifestar-se jocosamente em detrimento da imagem de agente público, submetendo-

o a situação vexatória, ou fomentar boatos inidôneos e comentários maliciosos; 

 subestimar, em público, as aptidões e competências de agente público; 

 manifestar publicamente desdém ou desprezo por agente público ou pelo produto de 

seu trabalho; 

 relegar intencionalmente o agente público ao ostracismo; 

 apresentar, como suas, ideias, propostas, projetos ou quaisquer trabalhos de outro 

agente público; 

 valer-se de cargo ou função comissionada para induzir ou persuadir agente público a 

praticar ato ilegal ou deixar de praticar ato determinado em lei. 

 

 

 

  

 Imagem I -  Painel Censurado, 06/09/2016 

Este painel foi criado por mim a pedido da pedagoga da Escola Municipal S. para 

comemorar o aniversário da escola e o dia 7 de setembro de 2016. O episódio que irei relatar 

constitui um entre vários fatos que se insere dentre as características do assédio moral. 

“(...) tentativas, repetidas e obstinadas, de uma pessoa para 

atormentar, quebrar a resistência, frustrar ou obter uma reação do 

outro. É um tratamento que, com persistência, provoca, pressiona, 

amedronta, intimida ou incomoda outra pessoa.”                                   

 (Brodsky, 1976) 



 

A direção da Escola Municipal S. pediu para pedagoga que censurasse o Painel por 

que havia palavras inapropriadas para os alunos e alunas da Escola. O que estava escrito era  

“ 7 de Setembro dia de comemorar os movimentos sociais, dia de luta dos Quilombolas, dos 

Indios, dos trabalhadores da educação”, no outro lado do painel, escrevi “ Este sistema é 

insurportável! Mata, agride e excluí!” Com a intervenção da pedagoga fui obrigada a apagar 

as palavras e me pediram para passar a tinta . Fiquei com raiva e joguei a tinta respingando 

sobre o Painel. Não foi por acaso essa ação, foi pensado dentro do estilo abstracionismo. Foi 

basicamente um Paint Accion , que  percebi que  a resolução artística abstrata ficou melhor e 

teceram com a palavra que foi censurada.  Por outro lado, a ação da direção da escola foi 

surpreendente porque no momento da Paint Accion ela julgou como sujeira, que sujei toda a 

Escola e seus funcionários e que iria abrir uma Ata discricionária denunciando as minhas 

praticas e minhas condutas para Secretaria de Educação. 

Partindo das práticas e condutas da Diretora e não minhas citarei aqui  as ações que 

caracterizam o assédio moral: 

 Utilizar rigor excessivo; 

 Cercear a liberdade profissional habitual; 

 Induzir a vitima ao erro; 

 Abusar de poder; 

 Omite-se em resolver o problema, ou estimular a prática de condutas ou 

métodos perversos; 

 Exigir o desempenho de tarefas alheias às funções do profissional (ficar na 

biblioteca catalogando e anexando livros); 

 Desqualificar o profissional; 

 Submeter o profissional a críticas negativas e isolamento; 

 Explorar as fragilidades psíquicas ou físicas da sua vitima; 

 Expor o profissional ou a categoria profissional ao ridículo; 

 Praticar gestos, gritos, condutas abusivas e constrangedoras; humilhar 

repetidamente, inferiorizar, amedrontar, menosprezar ou desprezar, ironizar, 

difamar, ridicularizar-risinhos, suspiros, comentários inconvenientes; 

 Submeter a vitima a vigilância constrangedora, principalmente (mas não 

exclusivamente), quando para essa vigilância é utilizada pessoa de posição 

hierárquica abaixo da vítima, ou mesmo subordinada a ela; 

 Ignorar ou excluir um trabalhador só se dirigindo a ele através de terceiros; 



 

 Subestimar esforços; atribuir erros imaginários à sua vítima; 

 Condenar a vítima a mais humilhante ociosidade; 

 Comportar-se de forma arrogante, hostil, perseguindo subordinando ,impondo 

condições e regras de trabalho personalizadas;  

 Desmoralizar publicamente afirmando que tudo esta errado; 

 Pedir a transferência do trabalhador para outra instituição escolar. 

Outro exemplo que representa o rigor excessivo, a espalhar rumores maliciosos, a 

divulgar boatos sobre a moral do trabalhador, de ameaçar instaurar sindicância ou processo 

administrativo parte da Secretaria de Educação da prefeitura de Betim. Aconteceu no dia 5 de 

Dezembro de 2014 e se repetiu igualmente no dia 21 de Setembro de 2016. Durante a reunião 

agendada através de uma convocação escrita para definir sobre minha vida profissional, 

apontaram de forma agressiva para o meu rosto com o dedo indicador e gritaram dizendo que 

sou IMORAL e PEDOFILIA.  Não sei o motivo pelo qual disseram isso, será que fui vitima 

de homofobia, pois, deixou subtendida a relação da minha orientação sexual com a prática da 

imoralidade e da pedofilia. 

Partindo da ideia que a sociedade em geral possui sobre a sexualidade, como 

pressupostos que o sexo é sinônimo de pecado, a sexualidade destina-se a reprodução da 

espécie e só pode ser praticada dentro do casamento entre homens e mulheres. Tal evidencia 

constata-se ao longo dos séculos, que a homossexualidade foi vista como “(...) como crime, 

pecado e patologia pelo Estado, Catolicismo e Ciência. Portanto, não raramente, observam-se 

atitudes de repulsa por homossexuais e o desejo consciente de puni-los, a denominada 

homofobia. Esta pode ainda existir de forma camuflada - a homofobia incrustada - cuja 

principal característica é a aceitação e adoção inconsciente de sentimentos, ideias e atitudes 

negativas contra os homossexuais e a homossexualidade (BURNS, 1995). A origem desses 

comportamentos é a heteronormatividade (HEREK, 1995), isto é, a crença na superioridade 

da orientação heterossexual e na consequente exclusão, proposital ou não, de indivíduos não-

heterossexuais das políticas públicas e organizacionais, eventos ou atividades sociais. Por não 

ser explícita, a heteronormatividade estigmatiza, nega e sufoca toda e qualquer manifestação 

cultural não-heterossexual, desde a realização de casamentos civis e religiosos até a própria 

demonstração de afeto em público e na mídia8 ” . 
                                                 
8http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes/article/viewFile/11172/8084 acesso em 

13/10/16 



 

Assim como “(...) a sociedade em geral, as organizações também se tornaram um 

espaço mais heterogêneo, compartilhado por indivíduos de diferentes sexos, etnias, religiões e 

orientações sexuais (ALVES; GALEÃO-SILVA 2004; FLEURY, 2000; NKOMO; COX, 

1999); contudo, elas continuam a ser administradas como entidades neutras e assépticas, nas 

quais todos trabalham em prol de um objetivo comum, o que significa que múltiplas 

identidades sociais, visíveis ou não, como negros, deficientes, homossexuais, portadores de 

doenças crônicas, têm sido ignoradas e silenciadas pelos discursos organizacionais 

(IRIGARAY, 2007), apesar de os mesmos afirmarem que as empresas buscam elaborar 

estratégias que visem a harmonizar lucro com justiça social”  (ROBINS; COULTER, 1998)9. 

A imoralidade e a pedofilia sempre estão associadas para aqueles que são 

homofóbicos. Assim a homossexualidade sobretudo nos “(...) Estados Unidos, um dos 

maiores preconceitos contra os gays é a acusação de que representam uma ameaça contra a 

integridade física das crianças, embora pesquisas repetidamente comprovem que são 

sobretudo os heterossexuais os responsáveis pelo maior índice da violência sexual contra os 

menores de idade10”.  Nas últimas décadas, a sociedade brasileira registrou avanços 

consideráveis no que se refere aos direitos humanos, ao combate às desigualdades sociais, aos 

preconceitos e às discriminações de gênero, classe social, raça/etnia e geração. No entanto, 

apesar dos ganhos impulsionados pelos movimentos sociais em suas articulações com o 

Estado, vários atrasos persistem no cenário nacional, amparados, infelizmente, em uma 

cultura política e econômica autoritária e elitista, herdeira dos valores escravagistas. ( 

MINELLA, Luzinete Simões, 2016). 

As associações apresentadas nos leva a constatar “a negação do nexo causal”, a 

ausência de tipificação, que são os motivos que levam a caracterizar as perseguições e o 

assédio moral. Essa negação do nexo causal também é evidenciada quando há impedido de 

questionar. Quando é mandado calar-se, para puramente reafirmar sua posição de autoridade 

no assunto, para que sejam evitadas aparecimento de provas ou incapacidade de manter seus 

argumentos. 

Outro aspecto que dificulta o desenvolvimento, a criatividade e a inovação no 

ambiente de trabalho é o estigma. “(...) Ao contrário dos negros, mulheres, deficientes e 

obesos que são estigmatizados por conta de suas características físicas e mentais, os 

                                                                                                                                                         
 
9 Idem;Idem. 
10 MOTT, Luiz. Cupido na sala de aula: pedofilia e pederastia no Brasil antigo. Cad. Pesq., São Paulo (69): 32-9; 
maio, 1989. 



 

indivíduos homo e bissexuais o são por conta da percepção. (...) Estigma é um fenômeno 

socialmente construído (BLAINE, 2000) e tem fortes implicações negativas em suas vítimas 

(THOMPSON; NOEL; CAMPBELL, 2004). Apesar de independer do fato de o indivíduo ser 

assumidamente homossexual ou não, o estigma é construído com base na percepção dos 

outros. Por isso, há uma tendência entre os homossexuais em evitar revelar sua identidade 

sexual no ambiente de trabalho o máximo possível, por conta de pressões sociais e de prévias 

experiências que os prejudicaram profissionalmente (IRIGARAY, 2007b; RAGINS; 

CORNWELL, 2001). Há ainda aqueles que não só não assumem sua identidade sexual como 

ainda fingem ser heterossexuais, simulando envolvimentos amorosos e, até mesmo, 

casamentos; contudo, esta farsa, muitas vezes, resulta no pedido de desligamento da empresa 

em função da impossibilidade de mantê-la por longo prazo (IRIGARAY, 2007). A pressão 

que os homossexuais, e todas as outras minorias, sofrem em função de um ou mais traço(s) de 

individualidade é denominada minority stress (COCHRAN, 2001; MEYER, 1995), o qual 

pode causar danos psicossomáticos às vítimas. A rigor, pode-se atribuir como causa 

fundamental do minority stress às práticas discriminatórias, ou seja, ao assédio moral. Este, 

por definição, se caracteriza por condutas abusivas, comportamentos, palavras, gestos ou atos, 

os quais trazem danos à personalidade, dignidade, ou integridade física ou psíquica de um ser 

humano11 (HIRIGOYEN, 2002)”. 

O Estigma no ambiente de trabalho surge com o proposito de desqualificação do 

profissional. Destaco, como exemplo, a fala de um integrantes do Sind-ute  ao me comparar 

com  uma criatura antromórfica do folclore escandinavo. Eles têm uma aparência gigante, de 

olhos avermelhados, são albinos e deformados. A sua aparência é hedionda e realçada pelos 

membros longos e de prezas afiadas, são predadores vorazes, com tendências canibalísticas. 

Em suma alimentam de animais com sangue quente, mas são seres destituídos de qualquer 

inteligência. O troll também representa outros sentidos, geralmente, designa uma pessoa cujo 

o comportamento tende sistematicamente a desestabilizar uma discussão e a provocar e 

enfurecer as pessoas nela envolvidas”. Apresenta um comportamento carregado de arrogância 

e ignorância. Ele é tão rude que as pessoas se ofendem, mas o seu objetivo é desestabilizar a 

quem discursa para depois desqualifica-la. Ele mata o argumento e abala a sua reputação num 

fórum! Para o Troll, a reação a um comentário polêmico é considerada uma diversão, uma 

forma de extrair prazer na indignação das pessoas e observar seu desequilíbrio emocional e 

mental.  
                                                 
11 www.revistaoes.ufba.br 
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes/article/viewFile/11172/8084 acesso em 13/10/16 



 

1. 3. OS EFEITOS DO ASSÉDIO MORAL SOBRE A SAÚDE DO TRABALHADOR 

NA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste tópico, deixarei de falar da minha experiência pessoal para explanar um pouco 

de teoria para entendermos a associação dos efeitos físicos e psíquicos com os fatos por mim 

vivenciados na escola e em outras instituições públicas envolvidas nessa rede criada pelo 

sistema. Vou relatar aqui teorias e ideias que descrevem os diversos efeitos do assédio moral 

sobre a saúde dos trabalhadores. Para isso utilizarei conceitos e estudos de vários autores. 

     As relações de trabalho tiveram, ao longo do tempo, diferentes enfoques de proteção. 

Primeiramente, o que se visava preservar era a própria vida do trabalhador frente às máquinas 

extremamente agressivas e o meio ambiente físico que a ceifavam. Com o início da 1ª Guerra 

Mundial, a reivindicação passou a ser por proteção voltada para a manutenção da qualidade de 

vida no trabalho. Finalmente, em 1968, a luta que mobilizou a ação sindical voltou-se para 

medidas preventivas da higidez mental do trabalhador ( NASCIMENTO,SÔNIA, 2004,p. ). 

      A constante transformação, no mercado consumidor, nas formas de produzir bens de 

consumo e no modo de viver e de organizar das sociedades, levou em consequência a uma 

reorganização dos ambientes de trabalho, tanto na estrutura física quanto na forma de pensar 

essas organizações, de exigência de produtividade, eficiência, qualificação dos trabalhadores e 

na forma dos contratos dessa mão de obra. A ofensiva do mercado trouxe consequências 

nefastas para todos os trabalhadores e trabalhadoras, consequências essas que estão 

relacionadas a quebras de direitos, reformas no contrato de trabalho, terceirizações, 

crescimento do setor informal, que hoje ocupa uma parcela significativa do mercado, e 

associado a isso uma sobrecarga de trabalho, de tarefas. A partir dessas alterações que 

ocorreram não só no Estado, mas também nas empresas, nos demos conta de que viver num 

“O laudo psiquiátrico, mas de maneira mais geral a 
antropologia criminal e o discurso repisante da criminologia, 
encontram aí uma de suas precisas: introduzindo solenemente as 
infrações no campo dos objetos suscetíveis de um conhecimento 
científico, dar aos mecanismos da punição legal um poder 
justificável não mais simplesmente sobre as infrações, mas sobre 
os indivíduos; não mais sobre o que eles fizeram, mas sobre 
aquilo que eles são, serão, ou possam ser.” 

 
(Foucault, Michel. Vigiar e punir. Introdução) 



 

mundo do trabalho em que as pessoas, homens e mulheres, estão “ (...) sobrecarregadas de 

tarefas, fazendo cada vez mais, com menos pessoas, o que caracteriza, inclusive, uma faceta 

do trabalho, já não mais é possível chamar de trabalho, na forma em que se apresenta hoje, e 

sim de emprego, e emprego precarizado” (DEL PAPA,et al, 2012, p.66). 

        A reestruturação passou a ser norma, e ela aponta, em nossos países e empresas, em 

todos “ (...) os tipos de organizações, governamentais ou não governamentais, sindicatos, em 

qualquer que seja a categoria ou espaço social, para uma diminuição no número de 

trabalhadores e trabalhadoras (DEL PAPA,et al, 2012, p.66). Ao mesmo tempo, essa 

reestruturação nas empresas fortaleceu a capacidade das mesmas, que viram aumentar seus 

lucros e a sua riqueza. Por outro lado, os trabalhadores e trabalhadoras foram reduzidos, 

numericamente, dentro dos espaços de trabalho, enfraquecidos, submetidos, vivem incertezas 

e múltiplo medos, revelando que o processo de valorização do capital é ao mesmo tempo um 

processo de desvalorização do trabalho e da vida dos trabalhadores e trabalhadoras ” (DEL 

PAPA, et al, 2012, p.66). É nesse contexto de enfraquecimento e degradação dos valores 

humanos em detrimento do lucro e da redução dos custos que aparece o assédio moral no 

ambiente de trabalho.  

       O assédio moral no trabalho é um problema organizacional que, nas últimas décadas, tem 

tomado proporções importantes nas organizações contemporâneas e tornou-se um tópico 

essencial para a saúde de trabalhadoras e trabalhadores. Na literatura científica, a primeira 

tentativa de definição é feita por Brodsky (1976), que define o assédio moral como sendo “ 

(...) tentativas, repetidas e obstinadas, de uma pessoa para atormentar, quebrar a resistência, 

frustrar ou obter uma reação do outro. É um tratamento que, com persistência, provoca, 

pressiona, amedronta, intimida ou incomoda outra pessoa”. “ (...) O assédio moral (mobbing, 

bullying, harcèlement moral ou, ainda, manipulação perversa, terrorismo psicológico) 

caracteriza-se por ser uma conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a 

dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolongada, e que expõe o trabalhador a situações 

humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à personalidade, à dignidade ou à 

integridade psíquica, e que tenha por efeito excluir a posição do empregado no emprego ou 

deteriorar o ambiente de trabalho, durante a jornada de trabalho e no exercício de suas 

funções (Nascimento, Sônia A. M.). 

      Recentes pesquisas realizadas em alguns países europeus sugerem que a violência e o 

assédio psicológico têm afetado uma parte significativa da força de trabalho (Di Martino, 

2002a; Leather, 2001; Paoli & Merllié, 2001). O assédio psicológico no trabalho não é um 

problema exclusivo de determinados países, mas um fenômeno generalizado. No entanto, os 



 

dados disponíveis, os estudos realizados e as iniciativas adotadas advêm quase que 

exclusivamente dos países mais desenvolvidos, basicamente os europeus, Estados Unidos, 

Canadá, Japão, Austrália e Nova Zelândia, os quais possuem maiores recursos para 

investimentos em pesquisas desta natureza (GUIMARÃES, RIMOLI, 2006, p. 183). 

       No Brasil, o fenômeno, sob o rótulo assédio moral, vem sendo bastante estudado, 

sobretudo por juristas, havendo escassez de estudos realizados dentro do campo da saúde 

mental. Neste último, o debate ganha intensidade a partir do estudo realizado por Barreto 

(2000) intitulado “Uma Jornada de Humilhações”. Posteriormente, o interesse pelo tema 

ganha força com a publicação do livro da psicanalista francesa Marie France Hirigoyen 

“Assédio Moral - a violência perversa do cotidiano”, 1998 na França, lançado no Brasil em 

maio de 2000. O reconhecimento do mobbing como uma nova causa de mal-estar e 

adoecimento no trabalho tem mobilizado pesquisadores da área da saúde mental ocupacional 

e foi objeto de um seminário especial, que antecedeu a programação do 27º Congresso 

Internacional de Saúde no Trabalho, ocorrido em Foz do Iguaçu (PR) em 2002 

(GUIMARÃES, RIMOLI, 2006, p. 183). 

     Nos novos modelos de análise da violência no ambiente de trabalho propostos pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), suas manifestações físicas e psicológicas são 

igualmente consideradas, tendo sido dada importância aos atos de violência, considerados até 

o momento como “menos graves”, tais como, o amedrontamento, a intimidação ou o assédio 

psicológico no trabalho. A partir desta proposta, rejeita-se a ideia de que a violência no 

ambiente de trabalho comporte unicamente fatores pessoais e passa-se a considerá-la como 

resultante de uma combinação de causas relativas às pessoas, ao meio ambiente, ao ambiente 

de trabalho e às condições organizacionais e contratuais do trabalho. Assim como às formas 

de interação entre os próprios trabalhadores, entre os clientes e os trabalhadores e entre estes e 

empresários (ILO, 2000). A presença da violência no ambiente de trabalho implica em custos 

consideráveis para os indivíduos em termos de saúde e em relação a seu emprego e para a 

organização, dado o impacto causado pelo absenteísmo, baixa na produtividade e rotatividade 

de pessoal. O combate à violência no trabalho traz benefícios ao indivíduo, à organização e à 

sociedade como um todo (Hoel, Cooper & Faragher, 2001). (Guimarães, Liliana; Rimoli, 

Adriana) 

     As consequências do assédio moral para a saúde da trabalhadora/do trabalhador são 

devastadoras. O assédio moral tem sido considerado como um dos mais importantes 

estressores nas organizações contemporâneas. Hoel e Cooper (2000) mostram que as vítimas 



 

de assédio moral possuem uma degradação em termos de saúde física e mental quando 

comparadas com as testemunhas ou os colegas que nunca foram o alvo de assédio moral. 

     Vítimas de assédio moral mostram um número maior de queixas psicossomáticas: dores de 

cabeça, dor de estômago, insônia e tontura (MOAYED et al., 2006; YILDIRIM; YILDIRIM, 

2007). Hansen et al. (2006) encontraram em sua pesquisa que as vítimas de assédio moral 

tinham um maior nível de sintomas de depressão, de ansiedade, de afetividade negativa 

comparativamente as não vítimas de assédio. Neste estudo, foi utilizada a medida da 

concentração do cortisol na saliva, que era menor na hora do despertar para as vítimas. Hogh 

et al. (2012) vão refinar esses resultados demonstrando que o impacto para saúde mental 

depende dos gestos associados ao assédio moral: isolamento social, assédio direto, 

intimidação e atos relacionados ao trabalho.  

O maior impacto para a saúde mental está associado aos atos relacionados ao trabalho. 

Kivimaki et al. (2003), em um dos poucos estudos longitudinais sobre assédio moral, 

estabelecem forte associação entre essa violência e a depressão. Quanto maior a duração do 

assédio, maior o risco de depressão. Assim, o assédio moral seria um fator etiológico para 

problemas de saúde mental. Além disso, os autores estabelecem, apenas parcialmente, que as 

vítimas de assédio moral estão expostas a um maior risco de doença cardiovascular. O 

excesso de peso foi identificado como um fator que interfere na relação entre o assédio moral 

e doença cardiovascular. Em um estudo longitudinal, Vartia (2003) indica também uma 

correlação entre o assédio moral e a incidência de doença cardiovascular e de depressão. Seus 

resultados sugerem que o bem-estar psicológico não só das vítimas, mas também das 

testemunhas era inferior quando comparado aos que nunca viveram o assédio. Quine (2001), 

estudando enfermeiras no Reino Unido, também verificou sintomas de depressão assim como 

uma baixa satisfação profissional associado ao assédio moral no trabalho. Niedhammer, 

David e Degioanni (2006), na França, também estabelecem que, quanto maior a exposição ao 

assédio moral, maior o risco de sintomas depressivos. Segundo o DSM-IV,o estresse pós-

traumático é um estado causado por um evento incomum que inclui uma real ameaça para 

vida ou para a integridade física de uma pessoa. Este estado é vivido como um medo intenso, 

um estado de terror e impotência. Seus sintomas principais são: problemas de memória, 

dificuldade de concentração, sentimento de insegurança, dificuldade para dormir, despertar 

prematuro, pesadelos etc. 

     Vários estudos têm apontado como consequência do assédio moral a presença de 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders– DSM(Manual diagnóstico e estatístico 

de transtornos mentais). Trata-se de um livro publicado pela Associação Americana de 



 

Psiquiatria onde são listadas diferentes categorias de transtornos mentais e critérios para 

diagnosticá-los. Presentemente a última edição é a IV. A edição V está em discussão. Deve-se 

salientar que existe um enorme debate com relação ao conteúdo desse livro. Sintomas 

associados ao estresse pós-traumático. Os primeiros estudos que estabeleceram essa 

associação são os de Leymann (1996) e Leymann e Gustafsson (1996). Esses autores 

compararam 64 vítimas de assédio moral, que procuraram uma clínica para tratamento de 

trauma, com outros indivíduos que desenvolveram um estresse pós-traumático após viver 

situações traumáticas. Os autores concluem que as vítimas de assédio moral apresentam um 

nível de estresse muito elevado e que a intensidade do estresse pós-traumático é comparável 

ao das vítimas de estupro, em termos de ansiedade, deterioração, impotência e dor psicológica 

(Soares, Angelo; Oliveira, Juliana: pg197 e 198).  

     Vêm a calhar os dados coletados por Barreto (2006, p. 153) em suas investigações: ao 

perderem a identidade de trabalhador, as vítimas de humilhações perdem ao mesmo tempo a 

dignidade ante o olhar do outro. No abandono, 100% dos homens pensam em suicídio, sendo 

que 18,3% chegam à situação limite de tentativa de suicídio. Alguns relataram o início de 

consumo de drogas, como álcool, para esquecer a humilhação sofrida, outros revelaram a 

reprodução, no lar, da violência vivida no trabalho.  

     À vista disso, o convívio familiar se torna insuportável. A violência vivida no trabalho 

ocasiona um mal-estar no trabalhador, que se reflete nas relações familiares. Não são raros os 

casos em que a impossibilidade de exteriorizar os sentimentos no local da humilhação, pelo 

receio da perda do emprego, faz com que a pessoa exploda sobre pessoas mais próximas, seus 

familiares (RUFINO; AVILA, Rosemari. 2006, p. 87). 

      Fazendo uma relação dessas consequências com o relato da minha vivência profissional 

nas Escolas l, I. e S., percebemos que no decorrer dos fatos apresentados há indícios de vários 

sinais e sintomas acima relacionados. Dentre eles podemos citar a depressão, ansiedade, 

insônia, pessimismo, sentimento de culpa, perda de memória, tontura, dor de cabeça, 

afetividade negativa, isolamento social, baixa satisfação profissional, angústia, insegurança, 

despertar prematuro, pesadelos, impotência, dor psicológica, perda de identidade de 

trabalhador, reprodução da agressividade sofrida no lar, dificuldade de convivência familiar e 

social. Dessa forma foi-se criando um cenário de deterioração do ambiente de trabalho em que 

não apenas o agredido está envolvido, mas sim uma série de personagens: o ambiente físico 

da escola, os alunos e seus pais, os professores, demais funcionários da escola, a hierarquia 

rígida das relações de trabalho desses servidores, as instituições públicas (medicina do 

trabalho, secretaria de educação, prefeitura de Betim), etc.  



 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este relato de experiência é uma estratégia investigativa através da qual se procura 

analisar, descrever e compreender determinados casos particulares (de indivíduos, grupos ou 

situações), podendo posteriormente encetar comparações com outros casos e formular 

determinadas generalizações. O estudo de caso é uma recolha formal de dados apresentada 

como uma opnião interpretativa de um caso único e inclui a analise dos dados recolhidos 

durante o trabalho de campo e redigidos no culminar de um ciclo ou da participação na 

investigação. Para concatenar este relato de experiência utilizei fatos de minha vivencias 

profissionais durante dois anos e pesquisa sistemática de artigos e outras literaturas sobre os 

temas explanados. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde Que o Samba É Samba 

Caetano Veloso 

 

A tristeza é senhora 

Desde que o samba é samba é assim 

A lágrima clara sobre a pele escura 

A noite, a chuva que cai lá fora 

Solidão apavora 

Tudo demorando em ser tão ruim 

Mas alguma coisa acontece 

No quando agora em mim 

Cantando eu mando a tristeza embora 

A tristeza é senhora 

Desde que o samba é samba é assim 

A lágrima clara sobre a pele escura 

À noite e a chuva que cai lá fora 

Solidão apavora 

Tudo demorando em ser tão ruim 

Mas alguma coisa acontece 



 

No quando agora em mim 

Cantando eu mando a tristeza embora 

O samba ainda vai nascer 

O samba ainda não chegou 

O samba não vai morrer 

Veja o dia ainda não raiou 

O samba é o pai do prazer 

O samba é o filho da dor 

  O grande poder transformador 

 

( Compilação do facebook, Uma canção de Caetano Veloso,07/10/2016.) 

 

Minha consideração final parte de uma das postagens do facebook:. "Desde que o Samba é 

Samba", uma canção de Caetano Veloso, gravada pela primeira vez no disco 

“Tropicália 2”, junto com Gilberto Gil. Poderia dizer que essa postagem é 

simples, mas não é! Uma análise minuciosa das “canções no Brasil” não aparece 

descontextualizada. Há sempre um vínculo com o momentâneo-histórico. Essa 

canção mostra um sentido explícito de oração, que mostra um suplicio, um pedido 

para acalmar o interior de quem esta perturbada. Veja que o sujeito-enunciador 

caracteriza o tempo como "compositor de destinos" e "tambor de todos os ritmos". 

Sua oração é para pedir-lhe "o prazer legítimo e o movimento preciso". Com a 

intenção de que seu espírito "ganhe um brilho definido" e "espalhe benefícios". O 

sentido da oração quando estamos aflitos. Sobre cada palavra que aparece na 

canção com sentido de oração: o sujeito da canção louva o samba: como 

experiência de um sempre. Não é à toa que aqui e ali estão as vestes do sagrado: 

quem se deixa sugerir pela oração latente toda vez que "ora" aparece subliminar 

(senhora, fora, apavora, demorando, agora, embora) ou diluído (clara, escura), 

sabe que quem ora se conecta com o tempo de fora das horas. Esse samba em 

feitio de oração implícito, ou samba-oração, atualiza "agora em mim" um outro 

tempo, ou um anti-tempo: o tempo do sempre (tempo mítico, se preferir).Essa 

postagem realmente revela dados que conectam com toda situação dramática onde 



 

todos viveram e tiveram a experiência. Uma revelação explicita de oração. Sobre 

a oração nada vai atingir porque Deus é todo o poderoso12. 

Nebuloso toda essa parafernalha constituída de hipocrisia na rede de Betim 

e mais, sobre a apelação por meio da religião que me deixa pensativa sobre os 

ritos de passagem e, sobretudo os regimes da verdade. 

Para terminar essa análise vou partir de uma frase que um promotor disse para 

dar a sentença a Gramsci: “É preciso fazer com que seu cérebro pare de funcionar...”, titulo 

que deu a este relato de experiência. Gramsci suportou por vinte longos anos o isolamento e a 

exclusão. Por esses anos todos manteve o que chamamos de resistência insuportável ao 

sistema.  Eu suportei por dois anos, de dias consecutivos das ações deste sistema, marcado 

pelo assédio moral, violência psicológica e discriminação de gênero. Suportei, também, as 

mudanças ocorridas na grade curricular de Betim por causa da suposta crise econômica que 

assolava o País, diminuindo a carga horária, congelando carreira e aumentando o número de 

turmas além de salários baixos. Foi insuportável a opressão em todos os serviços públicos 

pelos quais passei para tentar buscar uma solução e manter o meu emprego. De encarar a triste 

realidade da qual convivi sobre a perda da minha autonomia no trabalho, do respeito e ética 

profissional. Senti que estava vivendo a ditadura dos anos 64 no Brasil e o horror pelo os 

efeitos do holocausto da Alemanha, que incineravam os corpos para não deixar pistas de suas 

existências, que tais atos era para simplesmente imprimir uma raça superior, assim como me 

senti, através da maneira como eles me tratavam, por ser diferente e por pertencer a algum 

grupo que já sofre discriminação social, de alguma maneira por apologia e demagogia politica 

quisera eliminar o meu corpo. Por dois anos consecutivos, com resistência e luta, minha vida 

profissional estava perdida numa lama truculenta dentro do sistema cartelizado e 

corporativista do prefeito e seus funcionários do alto escalão. Com muita amargura sou 

conhecida por toda rede como a professora problema e apelidada como um monstro 

mitológico chamado TROLL. Após essa experiência, vejo com clareza que o assédio moral é 

uma forma de violência psicológica e física, que atinge a mente e o corpo, que destrói a sua 

vida particular, a sua vida afetiva, seu casamento, sua família e a sua vida profissional. Ainda 

não consegui superar através do processo de resiliência devido ao tamanho do trauma que tive 

nessa rede de educação em Betim. Também não tenho duvida que a opressão é a escravidão 

moderna amparada a todos os procedimentos científicos para dar base aos processos judiciais 

                                                 
12 Fontes: http://www.otempo.com.br/o-tempo-betim/escola-municipal-vira-ref%C3%A9m-do-medo-e-

viol%C3%AAncia-1.1323732. Acesso 28/09/2016. 

 



 

contra o requerente. Minha percepção sobre as escolas de Betim é uma percepção negativa, 

como se fosse um grande matadouro de porcos, matadouro de inteligências, da liberdade, da 

autonomia, da criação, da democracia, das diferenças, e das condições mais humanas. E sobre 

as crianças também são vítimas de nossa tirania porque o que aconteceu comigo acontece com 

elas. Oprimimos mesmo que seja inconsciente. Fato que se revela por meio de nossas ações e 

de desconsiderá-las como sujeito de suas próprias ações e de conhecimento. O currículo é 

soberano, é uma instituição de poder em Betim, daí as desconsiderações pelo conhecimento 

local, de sua comunidade e de alienação.  

     Analisando todos esses fatores, relatos pessoais, fotos, cópias de reuniões e outros, 

podemos perceber que o assédio moral no trabalho anula, degrada e objetiva calar, impedir, 

constranger, em suma, leva ao mais alto grau de negativismo e angústia do trabalhador no que 

diz respeito à execução das suas atividades laborais e à sua vida pessoal. 
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