
AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL
ASSÉDIO MORAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS

COMO MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E A
AUTOESTIMA, PROTEGENDO-SE DE EMOÇÕES NEGATIVAS COM A TÉCNICA

DA E.F.T. – ACUPUNTURA EMOCIONAL SEM AGULHAS.

O assédio moral no trabalho tem sido tema de pesquisas, monografias, dissertações,

teses, palestras, audiências públicas, pauta de sindicatos, federações, centrais sindicais e de

historias de sofrimento e desespero, constituindo-se um preocupante indicativo de que algo

não está bem, nem para o trabalhador nem no ambiente laboral e que certas rotinas devem

ser  alteradas.   A  questão  do  assédio  moral  anda  de  mãos  dadas  com  a  imposição,

constrangimento e a cobrança de metas abusivas, pondo em risco a saúde do trabalhador.

Em época de processo judicial eletrônico, teletrabalho, flexibilização de direitos trabalhistas

decorrente da proposta de reforma da CLT e com o elevado índice de desemprego, a atenção

deve ser reforçada na temática do assédio. Será que vamos nos manter na mesma fase do

enfrentamento deste  problema no ambiente de trabalho ou existem alternativas além de

convenção coletiva, resolução, lei municipal, estadual ou federal que coíbam este atentado à

dignidade  humana?  É  possível  implementar  novas  formas  ativas  de  atuação  como  um

desafio coletivo? Em que pesem os esforços das Administrações em investir na qualidade de

vida dos servidores, há muito caminho a ser percorrido nesta seara.

O que mais pode ser feito além de anotar em um diário todas as agressões sofridas,

juntar todas as provas e depois ingressar com uma ação judicial para tentar reparar os danos

materiais e psicológicos? Que estratégias podem ser adotadas para que o assédio não se

instale?  Existe  algum procedimento  de  primeiros  socorros  ou  escudo  protetor  para  ser

utilizado em caso de violência e humilhação no trabalho? Como proteger nossa emoção e

contribuir para um ambiente de trabalho saudável e muito mais produtivo? Podemos utilizar

como primeiros socorros o diálogo esclarecedor, além de outras intervenções, e também a

técnica complementar rápida e poderosa chamada EFT. Afinal, trabalhamos em equipe e

todos juntos podemos contribuir para diminuir o sofrimento no cotidiano, lançando também

um grande e ousado desafio coletivo: a Meta 28 – Assédio Zero no Serviço Público, diante

de tantos casos de desafios individuais de sofrimento,  para que não haja espaço para o

assédio  moral  nas  relações  de  trabalho,  causador  dos  mais  diversos  males,  podendo

culminar com suicídio. Atitudes antiassédio podem ser adotadas e não compartilhando nem

alimentando o vício do assédio, estamos estabelecendo limites e não nos tornamos vítimas,



criando um escudo à prova de assédio, nomeando o abuso e denunciando seu sofrimento

para encorajar outras pessoas a saírem do silêncio também, cuidando de sua saúde física e

mental com exames períodos e observando novos sintomas.

Como tema delicado, inesgotável e recorrente, o assédio moral vem transformando,

infelizmente,  vidas  para  pior  nas  organizações,  seja  na  iniciativa  privada ou no serviço

público e um outro grande desafio é melhorar o conjunto probante do assédio sofrido, em

virtude da subjetividade do assunto e da Súmula 126 do TST, que veda o reexame de fatos e

provas nesta fase recursal. A conduta abusiva e humilhante tem dilacerado a autoestima e

causado diversos danos à identidade dos trabalhadores,  definida por Christophe Dejours

como “a armadura da saúde mental”, por isso a necessidade de lançar um olhar qualitativo e

quantitativo dos casos de coação moral no trabalho. Para citar alguns exemplos, na esfera

privada,  o  TST manteve a  reconvenção de empresa  de Sergipe e  o assediador sofre  as

consequências  de  seu  assédio,  perdendo  as  verbas  indenizatórias;  no  setor  público,  ex-

prefeito é condenado no STJ e assédio é considerado crime de improbidade administrativa;

e o plenário do CNJ,  por unanimidade,  decide revisar representação contra excessos de

magistrada em representação movida pelo sindicato do Rio, que havia sido arquivada pelo

Órgão Especial  do  TRF2.  Em São Paulo,  procuradora  assediada  consegue  liminar  para

suspender sindicância contra ela. É sinal de que a batalha contra o assédio moral deve ser

ampliada a cada ataque ao trabalhador e de que as coisas estão mudando e precisam mudar

ainda mais no dinâmico mundo da comunicação no trabalho. 

A inteligência cognitiva com sua abordagem técnica e racional carece da companhia

da inteligência emocional com suas competências pessoal e social, no sentido de lidar com

situações  conflituosas  e  para  que  haja  o  desenvolvimento  de  saudáveis  relações  e

consequentemente  se  invista  em  um  equilíbrio  na  capacidade  laborativa  e  na  saúde

emocional  do trabalhador.  Mais  ações  de reconhecimento  e  palavras  mágicas  como um

simples  “obrigado”,  “por  favor”,  “bom  dia”,  “boa  tarde”  e  “boa  noite”  podem  ser

transformadoras ainda em qualquer ambiente social ou organizacional e não dá para esperar

por uma lei federal para esta questão tão urgente, uma vez que nem a felicidade vingou

como  mais  um  direito  social  relacionado  no  artigo  6º,  através  de  uma  emenda

constitucional, dentro da reserva do possível (PEC 19/2010).

Sabemos que diversos projetos  de  lei  tramitam no Parlamento e,  há anos que se



espera  a tipificação penal  do assédio moral  (PL 4742/01,  PL 3368/15 e PL 5503/16) e

existem também projetos de lei que buscam incluir na legislação brasileira o assédio moral

como crime de improbidade administrativa (PL 8178/14, PL 5698/16 e PL 4544/16), bem

como sua inclusão na Consolidação das Leis do Trabalho (PL 3670/12, PL 3429/15 e PLS

552/15),  suprindo,  assim,  a  necessidade  de  uma lei  nacional.  O código penal  espanhol

elenca o assédio no rol dos crimes de tortura, em seu artigo 173, Título VII. Não há novos

projetos de lei para mudar a lei de licitações nem o regime jurídico único. A Lei 11.948/09

proíbe financiamento do BNDES a empresas condenadas por assédio moral. O PLS 559/13

institui novo marco para licitações/contratos da Administração. 

É este um panorama geral da temática do assédio moral no trabalho que temos que

combater com a mesma garra vista nas conquistas dos planos de cargos e salários e outras

bandeiras do movimento dos trabalhadores, como classe política que é. Então, mais uma lei

pode ajudar na prevenção e combate, no entanto, nossa atitude individual e alguns ajustes

podem gerar mudanças em nossas vidas  e,  coletivamente,  podemos aprimorar  e manter

compromissos de gestão com uma política antiassédio moral no trabalho. 

Sua definição e as consequências do assédio moral à saúde e ferramentas para seu

enfrentamento precisam ser discutidas e colocadas à disposição do trabalhador, a exemplo

de melhor comunicação e diálogo esclarecedor com boas práticas de interação a fim de

combater os efeitos desse mal em sua fase inicial, quando percebido pelo trabalhador, e

podem ser aplicadas como uma contribuição à saúde emocional no ambiente de trabalho. O

debate, o monitoramento e publicização das ocorrências de assédio precisam ser parte de

uma política permanente e um cadastro nacional pode ser instituído para mapeamento e

providências eficazes - o dossiê sobre assédio moral -, nos moldes do excelente trabalho

realizado pela ASSOJAF/GO no dossiê em relação à violência contra Oficiais de Justiça,

com  acompanhamento  estatístico  anual  e  divulgado  todos  os  anos  no  dia  do  servidor

público. 

A prática  do  assédio  moral  deve  ser  extirpada  da  convivência  laboral,  com  a

colaboração dos diversos setores da sociedade para que a saúde emocional no trabalho seja

protegida e os prejuízos às empresas públicas e privadas sejam vistos como um sinal de

alerta, e até mesmo para evitar complicações ao próprio assediador, do ponto de vista da

dignidade humana, realizando-se reuniões periódicas no horário de expediente para ações



práticas com elaboração de cartazes institucionais em prol de uma melhor convivência, para

dar um basta nesta onda de violência que oprime o trabalhador. 

Podemos, sim, utilizar os elementos definidores do assédio moral a nosso favor, tais

como  a  intenção  de  nos  proteger,  melhorar  nossa  autoconfiança,  a  nossa  comunicação

verbal  e  não  verbal  e  a  repetição  de  novas  rotinas  que  contribuam  para  uma  melhor

qualidade nos  relacionamentos  com foco no bem-estar,  na  produtividade e nas  relações

pessoais  e  interpessoais.  No intuito  de  fazer  uma abordagem que ajude na proteção da

emoção  e  auxilie  no  resgate  da  autoestima,  a  técnica  EFT  tem  sido  uma  poderosa

ferramenta complementar contra os diversos sentimentos negativos a que são acometidas

pessoas expostas a situações humilhantes e estressantes na lida diária, inclusive contra o

estresse pós-traumático e outros males que perturbam nossa paz interior e qualidade de

vida. 

E.F.T.  (Emotional  Freedom  Tecniques),  conhecida  também  como  acupuntura

emocional sem agulhas é a técnica criada por Gary Craig, onde suaves toques em alguns

pontos de acupuntura por onde passam os meridianos de energia do nosso corpo, fazem com

que, junto com técnicas de conversação sobre uma questão emocional ou física, haja um

equilíbrio energético do organismo, aliviando tensões e desconforto, pois quando se trata de

sofrimento,  tanto quem maltrata  quanto quem sofre  os  maus  tratos  podem precisar  dar

atenção às demandas emocionais prejudiciais que impedem as relações humanas saudáveis. 

Tendo como premissa da EFT e enfatizada pelo seu criador Gary Craig que “uma

emoção negativa é causada por um desequilíbrio ou interrupção do fluxo energético de

nosso corpo”, desfazendo-se este bloqueio o fluxo se regulariza e a emoção negativa tende a

desaparecer. 

O choque emocional originado por uma situação desagradável, causando amargura,

ansiedade,  estresse,  angústia,  tristeza  ou depressão,  por  exemplo,  pode interromper este

fluxo de imediato e sempre que for lembrado o fato ocorrido. Esta técnica foi aplicada em

veteranos de guerra e ao final de 6 sessões, houve redução dos sintomas traumáticos em

40%;  para  ansiedade,  houve  redução  de  46%  e  depressão,  49%,   publicado  em

http://www.stressproject.org/documents/marshall.pdf.

Ao desbloquearmos este fluxo com a EFT a emoção se torna neutra e o fluxo se

normaliza,  no caso de assédio ou medo de altura,  por exemplo.  Mas,  também, existem

http://www.stressproject.org/documents/marshall.pdf


pessoas que não têm medo de altura. Por que isso acontece? Porque quando uma pessoa é

exposta a alguma situação que incomoda o seu fluxo energético sofre uma interrupção e o

sistema de defesa do organismo aciona o sistema de alerta. Já em uma pessoa que não sofre

esta interrupção do fluxo, não há a sensação de medo limitante.

Com a aplicação da EFT,  em poucos minutos,  é  possível  ressignificar  a emoção

negativa e transformar o sentimento de medo, no nosso exemplo, em um sentimento neutro,

onde a qualidade de vida é valorizada e potencializada, interrompendo-se o ciclo constante

de ameaça - distúrbio energético - emoção negativa - sintoma físico ou sentimento.

EFT  é  uma  técnica  que  pode  ser  autoaplicável,  e  também  é  prática  e

surpreendentemente  eficaz.  Estudos  realizados  sob  o  comando  de  Dr.  Dawson  Church

comprovaram a redução do estresse, através de medição salivar do nível de cortisol antes e

depois  da  aplicação  da  acupuntura  emocional  sem  agulhas,  em um grupo  de  controle

exposto a esta técnica, onde foi constatada a redução do cortisol, cujos resultados foram

validados como eficazes.  Centenas de artigos e estudos científicos estão publicados nas

páginas de internet e podem ser acessados também em  emofree.com e  eftuniverse.com,

eftbrasil.com.br e equilibriocontinuo.com  .  br, aamet.org e outros.]

Utilize  o  Procedimento  Para  a  Paz  Interior  como  ferramenta  de  desbloqueio  de

emoções negativas.  Escolha uma emoção de cada vez, atribua uma nota de 0 a 10 e repita a

frase “Embora eu tenha/esteja com ___________________(diga o sentimento/sintoma), eu

me aceito profunda e completamente”, batendo por 3 vezes no “ponto do karatê”- parte

inferior da mão esquerda ou direita e depois toque levemente nos pontos indicados na figura

da página 4 por algumas vezes (mais ou menos 7- não precisa ser exato), dizendo: “Este

sentimento/sintoma”.   A EFT é  uma simples,  rápida  e  poderosa  técnica  para  liberar  as

emoções  negativas,  desencadeadas  por  uma  situação  de  assédio,  tais  como  estresse,

ansiedade, insônia, depressão, fobias, alívio de dores crônicas ou não e problemas físicos

também, pois há uma ligação entre os problemas emocionais e físicos. Quando aliviamos

sentimentos  negativos  com  a  EFT,  sintomas  físicos  cedem  parcial  ou  totalmente  com

algumas sessões. Sequência dos pontos: parte macia da mão; topo da cabeça; início e fim da

sobrancelha; embaixo do olho; embaixo do nariz; no queixo; ponto na clavícula; embaixo

do braço, conforme figura da página 4. O terapeuta orientará sobre as frases de preparação e

receita básica. 
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Paralelamente a tudo o que tratamos, faz-se necessário, ainda, o acompanhamento

dos projetos de lei sobre assédio moral, bem como a inclusão e monitoramento destes nos

coletivos e comissões jurídicas, departamentos, núcleos, setores ou comissões de saúde dos

diversos sindicatos que já mantêm esta estrutura, e o incentivo à criação de outros setores,

tal qual a comissão mediadora de conflitos no ambiente de trabalho, instituída recentemente

no SINTRAJUF-PE. Nessa batalha tão importante, que está acima de qualquer bandeira

política, o envolvimento de todas as entidades com ações e sugestões de minuta de projetos

de lei e de procedimentos de controles administrativos junto aos órgãos competentes se faz

mais do necessário. 

Dessa  forma,  busca-se  contribuir  para  a  valorização  dos  trabalhadores  e  para

melhorar a autoestima e o desempenho pessoal e profissional, frente aos desafios no dia a

dia  do  trabalho,  somando-nos  aos  ingentes  esforços  das  empresas,  administrações  e

entidades, que vêm desenvolvendo ações de esclarecimento, treinamento e formação aos

seus  funcionários,  servidores  e  gestores,  em  nome  de  um  ambiente  de  trabalho  mais

humanizado e produtivo,  partindo do princípio de que as metas  não se autocumprem e

ninguém constrói nada sozinho e que podemos deixar de alimentar a dor e o sentimento

corrosivos  nas  relações,  vencendo  sem  agressão  e  buscando  o  equilíbrio  e  o

autoconhecimento.  Assim,  com  uma  abordagem  que  mescla  inteligência  cognitiva  e

inteligência emocional com a técnica complementar da EFT para uma melhor qualidade de

vida, tanto no trabalho quanto na família e na sociedade,  é este o mais puro intuito de

progresso para uma vida melhor e para o bem-estar em todos os sentidos. 

META 28:
ASSÉDIO ZERO

EM NOME DO BEM-ESTAR E DA SAÚDE NO AMBIENTE DETRABALHO

Isaac de Sousa Oliveira - Oficial de Justiça Avaliador Federal/JFPE; Bacharel em

Direito/Pós-graduado em Língua Portuguesa/EFT Practitioner pela AAMET International /

2016  e  com  certificação  níveis  I  e  II/2009,  por  André  Lima  (Fundador  do  Instituto

EFTBrasil)/Certificado  Leader  Trainnig/2010,  por  Eq.  Layr  Malta.  Whatsapp:  081-

99215.1365 e-mail: isaaconexaoeft@gmail.com


