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RESUMO

O presente artigo trata do fenômeno do assédio moral no âmbito da rede pública de ensino do estado
em Pernambuco. A metodologia utilizada foi a Pesquisa documental com abordagem qualitativa e
revisão bibliográfica. Foi avaliado as implicações e desrespeito à Lei nº 13.314, que dispõe sobre o
assédio moral no âmbito da Administração Pública Estadual direta, indireta e Fundações Públicas do
Estado de Pernambuco, além da infringência a esta lei, agride-se também os princípios da dignidade
a Pessoa Humana, art. 1º, III e 5º V,X da Constituição Federal. A Administração Pública oferece
serviços próprios do Estado, ou seja, essenciais, e, portanto, indispensáveis a uma sociedade livre,
democrática de Direito.

Palavras chaves: Educação. Assédio Moral. Direitos Humanos.

RESUMEN

Este artículo aborda el fenómeno del acoso escolar dentro del sistema escolar público del estado en
Pernambuco. La metodología utilizada fue la Investigación Bibliográfica, con carácter exploratorio.
Las implicaciones y la falta de respeto de la Ley N ° 13.314, que prevé el acoso moral en el ámbito
de la Administración pública estatal directa e indirecta y las Fundaciones públicas del Estado de
Pernambuco, además de la violación de esta ley, también fueron atacadas por los principios de
dignidad a Persona humana, art. 1, III y 5º V, X de la Constitución Federal. La Administración
Pública ofrece sus propios servicios estatales, es decir, esenciales y, por lo tanto, indispensables para
una sociedad de derecho libre y democrática.

Palabras clave: Educación, Acoso, Derechos Humanos

ABSTRACT

This article deals with the phenomenon of bullying within the state public school system in
Pernambuco. The methodology used was the Bibliographic Research, with exploratory character.
The implications and disrespect of Law No. 13.314, which provides for moral harassment in the
scope of direct, indirect State Public Administration and Public Foundations of the State of
Pernambuco, in addition to the violation of this law, were also attacked the principles of dignity to
Human Person, art. 1, III and 5º V, X of the Federal Constitution. The Public Administration offers
its own state services, that is, essential and, therefore, indispensable to a free, democratic society of
law.

keywords: Education, Bullying, Human Rights
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INTRODUÇÃO

Há décadas, estamos vivenciando profundas mudanças estruturais na sociedade mundial, em razão de
crises globais relativas à sustentabilidade do planeta, também face a uma onda de globalização
política, econômica, cultural, tecnológica que tem interferido nas relações laborais. Estas mudanças
têm ocorrido com tamanha velocidade que a dimensão humana fica relegada a um segundo plano e,
também a relações perniciosas marcadas por disputas, competições acirradas que vão se instalando,
no ambiente laboral, dando margem para o surgimento de relações “doentias” e desumanas. Posto
que, ferem leis estabelecidas e agridem, frontalmente, a dignidade da pessoa humana.

Esse panorama, apresenta a manifestação de discursos e práticas que podem ser relacionadas ao
assédio moral. Essa postura permite afirmar que é tão antiga, quanto às relações ligadas as
multiformas em que esteve manifesto o trabalho, historicamente. Essas relações, quase sempre, são
desiguais, onde há alguém na posição de mando e outro, na posição de subordinação, obediência.

Segundo Carvalho, o tema Assédio Moral, é sem dúvida um dos mais recorrentes como argumento
que substancie, fundamente, ações em processos na Justiça do Trabalho.

A referida constatação revela a necessidade de se discutir o fenômeno do assédio moral, suas causas
e suas consequências, especialmente, contra o professor da Educação Básica. Visto que há
especificidades atreladas a pratica dolosa ou fruto da naturalização de ações que celebram diferentes
modos de cercear a dignidade humana dos referidos profissionais de sorte que a cultura assediadora,
atinge a imagem pessoal, profissional, social e, sobretudo, afeta a qualidade do trabalho inestimável
que esse profissional carece de tornar um legado para o desenvolvimento de outras pessoas, os
estudantes, estendendo o quadro de dano incialmente, atingindo o professor, mais tomando
proporções que necessitam ser investigadas.

METODOLOGIA

Neste estudo, foi utilizado a metodologia de análise documental, seguindo a ótica definida por
(LÜDKE e ANDRÉ, 1986; CELLARD, 2008). A abordagem é qualitativa em conformidade com
(GUBA; LINCON, 1985 apud: LAPERRIERE, 2008), feita a partir de documentos selecionados, no
caso fontes primárias e secundárias: Leis e livros de referência à temática do Assédio Moral. Essas
foram estudadas no sentido de reconhecer a relação de suas ocorrências no âmbito da Educação
Básica, tendo como sujeitos vitimadores e sujeitos vitimados: professores, coordenadores, gestores,
no “lócus” da escola.

As concepções teóricas que convergem para o uso desta metodologia têm como fundamento algumas posições considerando
documentos relevantes para pesquisa. Para iniciarmos é necessário definir o conceito de documento O conceito de documento. Para
Cellard (2008: 296) não é tarefa fácil conceituá-lo, em razão do caráter multifacetado que encampa a ideia de documento, por isso cabe
destacar: “definir o documento representa em si um desafio”.

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para
todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em
qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois
não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da atividade
humana em determinadas épocas. Além disso, muito frequentemente, ele
permanece como o único testemunho de atividades particulares ocorridas
num passado recente (CELLARD, 2008: 295, grifos para esse estudo).

Documentos são considerados fontes estáveis e ricas de informações, podendo servir de base para
diversos estudos, dando maior contundência a interpretações alusivas ao conhecimento acadêmico da
temática estudada, o que permite rigor científico para analisar os dados coletados e assim, mais
estabilidade, precisão aos resultados de uma pesquisa, sempre atinentes aos objetivos que a regulam.
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Assim, seguindo estes ensinamentos Lüdke & André nos traz a seguinte definição: (...) “quaisquer
materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre o comportamento
humano”. Estes incluem desde leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas memorandas, diários
pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de programas de rádio e televisão,
estatísticas e arquivos escolares”. (1986, p.38, apud: Lüdke & André, grifos para esse estudo)

Ainda seguindo o raciocínio das autoras acima: “...a análise documental pode constituir numa técnica
valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja completando as informações obtidas por outras
técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema”. (1986, p.38, apud: Lüdke &
André, grifos para esse estudo).

CONCEITO DE ASSÉDIO MORAL

Segundo a Lei nº 13.314, de 15 de outubro de 2007, que dispõe sobre o assédio moral, no âmbito da
Administração Pública Estadual direta, indireta e Fundações Públicas do Estado de Pernambuco em
seu Artigo 2º, define assédio moral como:

Art. 2º Para fins do disposto na presente Lei, considera-se assédio moral toda
ação repetitiva ou sistematizada praticada por agente e servidor de qualquer
nível que, abusando da autoridade inerente às suas funções, venha causar
danos à integridade psíquica ou física e à autoestima do servidor,
prejudicando também o serviço público prestado e a própria carreira do
servidor público. (Grifos para esse estudo).

Portanto, a prática de assédio moral na Educação, na rede pública de ensino, pode ter consequências
mais graves, pois não se lida com a produção de um bem material, mas sim, com a formação de
pessoas. Esta prática pode afetar o desempenho profissional dos professores, pode causar dano à
integridade física e psicológica, com efeitos, muitas vezes, irreversíveis, além dos prejuízos aos
discentes. Estes docentes necessitam estar bem emocionalmente e, fisicamente para exercer a função
de educador, que não é só transmitir conteúdos programáticos, mas também formar alunos e alunas
como cidadãos.

Hirigoyen (2002, p.65) psiquiatra francesa e uma das pioneiras a estudar o tema e que deu nome ao
fenômeno, conceitua assédio moral como sendo:

Assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo,
por comportamentos, palavras, gestos, escritos, que possam trazer dano
ä personalidade, ä dignidade ou ä integridade física e psíquica de uma
pessoa, por em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho.
(Grifos para esse estudo).

A Cartilha do Sindicato da categoria (2009, p.4) conceitua deste modo o assédio moral: “é quando as
trabalhadoras e trabalhadores são expostos a situações de humilhação e constrangimento durante a
jornada de trabalho”.

Os conceitos acima expostos, levam a compreensão que o assediador tem propósitos bem definidos
ao atacar sua ou suas vítimas: Interferir nas condições de trabalho. Nega o direito de o trabalhador
exercer sua função dignamente, isola-o do convívio com os amigos, marginaliza-o dentro do seu
ambiente de trabalho, podendo usar de expedientes vexatórios, como a violência verbal, atentando
diretamente, contra a integridade psíquica da pessoa, com o intuito de promover desestabilização
emocional. Contudo, elabora o simulacro de que a pessoa é desequilibrada e, por isso, não tem
condições de exercer determinada atividade que desempenha, levando-a a pedir demissão ou
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transferência do local de trabalho, fazendo com que a própria pessoa passe a acreditar que não é
capaz, sentindo-se inferior, podendo, até achar que o melhor é desistir da profissão, da vida.

Para a psicóloga Margarida Barreto (2015), primeira pesquisadora sobre o tema no Brasil, o assédio
moral provoca danos à dignidade do trabalhador e, por consequência surgimento de distúrbios
psíquicos, inclusive incidência ao uso de álcool.

A citada autora, afirmou ainda: “Quem assedia o faz de forma pensada para humilhar e discriminar a
vítima. Não é algo irracional, mas pensado’. (Barreto, S. Paulo, 2015).

Por isso, a necessidade de discussão sobre os impactos do assédio moral na saúde dos trabalhadores
em educação e seus prejuízos à Administração Pública. O que estamos vivenciando nas últimas
décadas é a crescente deterioração das relações de trabalho, geradas por uma série de fatores e
demandas, tornando a relação laboral cada vez mais complexas em suas faces desumanas.

DA INOBSERVNCIA LEI Nº 13.314, DE 15 DE OUTUBRO DE 2007 E PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS

No Art. 1º da referida lei está claramente colocado que fica proibido a pratica do assédio moral no
âmbito das instancias públicas, onde se encontra registrado: “Fica vedada a prática de assédio moral
no âmbito da Administração Pública Estadual direta e indiretamente de qualquer de seus Poderes e
Fundações Públicas”. Portanto, a prática do assédio moral no âmbito escolar é reprovável e
configura um contrassenso dada à sua natureza, sua responsabilidade e complexidade de atribuições,
porque escola é o local de construção crítica, para a produção de conhecimento, reflexão sobre os
direitos e deveres do cidadão. No entanto, o professor que assedia e o que está sendo assediado
desconhecem o que é inerente a categoria ser humano que vela por uma cultura humanística. Vale
lembrar que o papel de um professor em sala de aula, envolve discutir a vida em sociedade, mas,
pautada na disseminação do respeito, dignidade humana. Todavia, que paradoxo lamentável, quando
esses não são exemplos daquilo que se espera que professem e suas práticas possam manifestar.

Esse quadro, além de ensejar a inobservância da lei estadual que dispõe sobre o assédio moral, a sua
prática também fere os Direitos Fundamentais, que segundo Costa Machado, “são originados da
dignidade inerente ao humano, pois atualizam potencialidades essenciais ao Ser” (MACHADO,
2011, P.15)

Neste diapasão, a prática do assédio moral significa desrespeito à Lei nº 13.314, de 15 de outubro de
2007, os Princípios e Direitos Fundamentais, em especial, o fundamento da Dignidade da Pessoa
Humana e a garantia da Inviolabilidade da intimidade, da vida, da honra e da imagem das
pessoas, consagradas na Constituição Federal (artigos 1º, III e 5º ,X) razão pela qual se impõe a
análise mais aprofundada destes institutos. Como também refletir e investigar o que tem sido fator
determinante para obstruir a eficácia social deles.

DA DIGNIDADE HUMANA

Machado nos ensina que:

“A dignidade da pessoa humana é o valor fonte de todos os direitos
fundamentais. Esse valor, que se apresenta como fundamento e fim último de
toda a ordem política, busca reconhecer não apenas que a pessoa é sujeito de
direitos e créditos diante dessa ordem, mas que é um ser individual e social
ao mesmo tempo”. (MACHADO, 2011, P.5)

O afirmado acima a despeito de sua clareza e propriedade representa um ideal de difícil
concretização, pois como Canotilho nos ensina:
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[...] Refletindo o imperativo social do estado de direito, aponta-se para a
libertação da “angustia da existência” da pessoa mediante mecanismos de
socialidade. [...] Reafirma-se, em quarto lugar, a garantia e defesa da
autonomia individual através da vinculação dos poderes públicos a
conteúdos, formas e procedimentos do estado de direito. Finalmente,
realça-se a dimensão igualdade-justiça dos cidadãos, expressa na mesma
dignidade social e na igualdade de tratamento normativo, isto é, igualdade
perante a lei e através da lei”. (CANOTILHO, 2003, pp.248,249)

Vislumbra-se assim, uma dificuldade na conceituação do tema, mas isso não impede que tais
princípios sejam balizadores das políticas sustentadoras do Estado Democrático de Direito e, para
isto é necessário que o Estado vele e zele pela garantia dos mesmos, a medida que tem em vista o
direito a defesa do humano frente a exposições incestuosas, no ambiente laboral.

DA INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, DA VIDA, DA HONRA E DA IMAGEM DAS
PESSOAS

Conforme a própria Constituição Federal define a imagem e honra como elementos caracterizadores
do indivíduo na sociedade, e dele não poderá ser privado, indo além, quando determina que qualquer
dano decorrente de sua violação deverá ser reparado mediante indenização, conforme transcrição do
artigo e seus incisos abaixo:

Artigo 5º, V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou ä imagem. [...] X – São
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação.

Portanto, é inadmissível a prática de assédio moral no âmbito da Administração Pública em um
Estado Democrático de Direito, onde tais garantias estão protegidas constitucionalmente. Em
especial, quando tais práticas são contumazes em um ambiente onde são oferecidos serviços
essenciais à população, próprios do Estado, no caso especifico, a educação.

DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA

Vale reiterar que a Lei nº 13.314, de 15 de outubro de 2007 que dispõe sobre o assédio moral no
âmbito da Administração Pública Estadual direta, indireta e Fundações Públicas do Estado de
Pernambuco, diz respeito ao servidor público, cabe esclarecer. Para tanto, é necessário definir o que
seja Servidor público e Administração Pública.

O que caracteriza a Administração Pública é que a mesma objetiva o interesse público, pautados em
princípios administrativos, conforme o que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que
são eles: da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência.

Para definir Servidor Público, o Estatuto do Servidor Público de Pernambuco, em seu Art. 2º traz:

Para os efeitos deste Estatuto:

I - Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público;

II - Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas
a um funcionário, com as características de criação por lei, denominação
própria, número certo e pagamento pelos cofres do Estado;
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III - classe é o conjunto de cargos iguais quanto à natureza, grau de
responsabilidade e complexidade de atribuições.

Logo, funcionário Público são aqueles funcionalmente vinculados ao Estado por meio do regime
estatutário, no caso, os professores de Pernambuco, são regidos pelo Estatuto do Servidor Público.
Lei Nº 6123 de 20/07/1968 (DOPE 13/03/1973) e pela Lei Nº 11.329, de 16 de janeiro de 1996, que
dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público de Pré-Escolar, Ensino Fundamental e Ensino Médio
do Estado de Pernambuco. Em seu Título I trata das Disposições Preliminares:

Art. 1º - A presente Lei, denominada Estatuto do Magistério Público do
Estado de Pernambuco, estrutura, organiza e disciplina a situação jurídica do
Pessoal do Magistério vinculado a Administração Estadual Direta.

Art. 2º - O exercício das funções do magistério público tem como espaço de
intervenção o campo educacional, na perspectiva da construção de uma
escola pública democrática e de qualidade, reconhecendo a educação como
direito social básico.

Portanto, ser servidor ou funcionário público, significa servir ao bem comum, não significando agir
sobre o bem comum, de sorte que essa ação o descontrua, o corrompa, ou pior, a prática seja motivo
de interdição daquilo que no âmbito da filosofia jurídica se apregoa ser bem comum.

Um indivíduo que estiver investido de um cargo público, tem uma grande responsabilidade para com
a sociedade. Ele precisa ter essa consciência de que está naquela função para servir, não ser servido,
sobretudo, em detrimento de suas obrigações profissionais, e mais, podendo chegar a macular a ética
da vida humana. Na verdade, suas ações devem ser pautadas na transparência, ética, em consonância
com o que está estabelecido na lei que rege suas ações, pois quando um servidor público incorre em
uma prática, ato ilegal contra os princípios básicos da Administração Pública, durante o exercício de
suas funções. Vale chamar atenção: ele pode ser julgado, por exemplo, por improbidade
administrativa.

No caso de professor que pratica o assédio moral, este pode ser enquadrado na Lei n. 13.340 que
dispõe sobre assédio moral, no âmbito da administração pública de Pernambuco, assim como, ser
enquadrado no Estatuto do Servidor Público que traz previsão de penalidades em seu CAPÍTULO V:

DAS PENALIDADES

Art. 199 - São penas disciplinares:

I - Repreensão;

II - Multa;

III - Suspensão;

IV - Destituição de função;

V - Demissão;

VI - Cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

É importante esclarecer à luz da doutrina majoritária que a classificação e a importância dos
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Princípios da Administração Pública e do Serviço Público para seus usuários, quando em detrimento
daqueles que o prestam com a rigidez constitucional a que se obrigam por estarem, em nome do
Estado, a servir a sociedade. Observem o que ensina Meireles:

[...] Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Na
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o
particular significa “pode ser assim”; para o administrador público significa
“deve fazer assim”. (MEIRELES, 2003, p.89).

Com tal definição pode-se concluir que o administrador público não pode agir ao seu bel prazer em
seu ambiente laboral. Suas ações deverão estar pautadas na lei, no sentido de zelar pelos interesses
sociais. Em razão dessa forma de pensar, é possível perceber a validade da definição de serviço
público:

“todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas
e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da
coletividade ou simples conveniências do estado”. (MEIRELES, 2008, p.
333).

E no mesmo diapasão, o referido autor, afirma que o serviço público ou de utilidade pública são:

“sintetizados, modernamente, em cinco princípios que a Administração deve
ter sempre presentes, para exigi-los de quem os preste: o princípio da
permanência impõe continuidade no serviço; o da generalidade impõe serviço
igual para todos; o da eficiência exige atualização do serviço; o da
modicidade exige tarifas razoáveis; e o da cortesia traduz-se em bom
tratamento para com o público. Faltando qualquer desses requisitos em um
serviço público ou de utilidade pública, é dever da Administração intervir
para restabelecer seu regular funcionamento ou retomar sua prestação”.
(MEIRELES, 2008, p. 338).

A concepção do autor concorre para completar o raciocínio da necessidade da conscientização, pela
pessoa que abraça a carreira de Servidor Público, no sentido de que o seu papel é servir a sociedade.
Isto é, dar retorno com bons serviços prestados à coletividade, pois seu salário advém dos impostos
pagos pelos contribuintes, que não podem se furtar de tal obrigação. Reafirmado por Di Pietro: “todo
serviço público visa atender à necessidade pública”. (DI PIETRO, 2008, p. 96).

Mais ainda, quando à essencialidade do serviço é a Educação, sobretudo, a sua indispensável
importância para o crescimento social e, portanto, a grande responsabilidade de quem o presta.
Ressalta-se, nessa linha de raciocínio, a crucial observância a ser exercida pelo estado para com seus
servidores, os quais atuando em seu nome, estão “formando os cidadãos” do futuro da nação. Se a
ideia de percepção de cidadania não está em harmonia com a prática. Essa relação obstrui o que
deveria de fato ocorrer com base nos princípios constitucionais para a Administração pública,
relegando-os ao descaso, e a mera hipótese, revelando sua, absoluta ineficácia

DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA

Para Helly Lopes Meireles os Princípios básicos da Administração Pública estão consubstanciados
em doze regras de observância permanente e obrigatória para o bom administrador: legalidade,
impessoalidade, moralidade, finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade,
proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança pública, motivação e supremacia do
interesse público. (MEIRELLES, 2003, pp. 88,89). Para esse artigo, especialmente, é importante
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aprofundar os princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência, pois julgamos que sua
observância inibiria a disseminação da pratica do assédio moral no âmbito da administração pública,
em particular, no âmbito escolar.

Pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador o estrito cumprimento da
legalidade, devendo ele, no exercício de sua função pública, respeitar os princípios éticos da
razoabilidade e justiça, pois a moralidade, a partir da Emenda Constitucional nº 19 de 1998, é
pressuposto de validade de todo ato da administração pública.

Todos os princípios estão impregnados pelo princípio da legalidade estrita, e segundo o artigo 37,
caput da nossa Constituição Federal nos diz que:

“significa que o administrador está, em toa a sua atividade funcional, sujeito
aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode
afastar ou desviar, sob pena de praticar ato invalido e expor-se a
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”.
(MEIRELLES, p. 89)

Portanto, vale salientar a importância da responsabilização do assediador nas esferas administrativas,
civil e penal: aquele que insiste em desrespeitar a nossa Constituição, usando o espaço público para
praticar atos lesivos ao servidor público e à sociedade deve sofrer as respectivas sanções já previstas
legalmente.

Pois se assim não fosse, caberia perguntar: como cobrar energicamente o respeito a tal princípio, se o
próprio Estado faz pouco caso na aplicabilidade da probidade aos seus servidores?

Como professores da rede pública, respeitada a devida moralidade, poderiam se sentir devidamente
respeitados, incólumes, dignos, resguardados e protegidos, pelo próprio Estado para exercerem suas
funções com dignidade e eficiência, se o próprio Estado não os respeita?

O princípio também significa que o agente deve proceder de acordo com a moral administrativa, que
é o conjunto de regras que deveriam nortear a conduta no ambiente institucional de onde se origina a
prática administrativa. Impõe aos agentes públicos uma conduta; ética perante os administrados,
sendo-lhes vedada qualquer atitude maliciosa, destituída de boa-fé, que acarrete ou possa acarretar
algum dano aos servidores e à sociedade. (MELLO, 2006, p.115)

DA IMPESSOALIDADE DO ADMINISTRADOR

Seguindo a linha de raciocínio do professor Helly Lopes Meirellles, quando a impessoalidade ou
finalidade descrita no artigo 37, caput da Constituição Federal:

“nada mais é que o clássico da finalidade, o qual impõe ao administrador
público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal; e
unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente
como objetivo do ato, de forma impessoal”. (MEIRELLES, 2003, p. 93)

Tudo isto também devendo ser aplicado no âmbito da administração, para os seus servidores.

Corroborando com o raciocínio José Afonso da Silva, ele nos ensina que:

“O Princípio ou regra da Impessoalidade da Administração Pública
significa que os atos e provimentos administrativos são imputáveis não
ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa
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em nome do qual age o funcionário. Este é um mero agente da
Administração Pública, de sorte que não é o autor institucional do ato. Ele é
apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal. Por
conseguinte, o administrado não se confronta com o funcionário x ou y que
expediu o ato, mas com a entidade que cuja vontade foi manifestada por ele.
É o que a “primeira regra do estilo administrativo é a objetividade”, que está
em estreita relação com a impessoalidade. Logo, as realizações
administrativo-governamentais não são do funcionário ou da autoridade, mas
da entidade pública em nome de quem as produzira”. (SILVA, 2007, pp.
667,668, grifos para esse estudo)

Portanto, cabendo aqui, uma reflexão que todo funcionário público que pratique atos arbitrários,
contrários ao que está preconizado na Lei, o Estado deverá responder objetivamente e recorrendo do
seu servidor a responsabilização pelo seu ilícito praticado. Como também, responsabilizar-se por
reparar os danos causados contra a parte vitimada, face ao exercício laboral.

DA EFICIÊNCIA

Segundo Silva o princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja:

“exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno
princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o
serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e
de seus membros”. (SILVA, 2003, P. 98)

Podemos concluir que a mera aprovação no certame, apesar de necessário, não é suficiente para que
tais profissionais cultivem a consciência da dimensão do que seja um servidor público, sendo
necessário ações de caráter educativo, com formações continuadas para que o mesmo incorpore os
valores carreados pelos princípios da administração pública.

[...] é possível distinguir, no âmbito dos danos, a categoria dos danos
patrimoniais, de um lado, dos danos extrapatrimoniais, ou morais, de outro:
respectivamente, o verdadeiro e próprio prejuízo econômico, o sofrimento
psíquico ou moral, as dores, as angustias e as frustrações infligidas ao
ofendido. (CAHALI,2002, pp. 20, 21)

Ainda, cabe aventar que o mesmo autor, utilizando os próprios elementos do dano moral discorre
sobre sua caracterização:

[...] Como provação ou diminuição daqueles bens que tem um valor precípuo
na vida do homem e que são e a paz, a tranquilidade de espirito, a liberdade
individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais
sagrados afetos. Classificando-se desse modo, em dano que afeta a “parte
social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a
“parte afetiva do patrimônio moral”(dor, tristeza, saudade etc); dano moral
que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante
etc) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (CAHALI, 2002, p. 22)

Segundo o espanhol José Maria Garcia Callejo (apud: PRATA, 2008, p. 511) “a configuração do
assédio moral no trabalho não exige prova de dano psicológico, já que o atentado à dignidade
do trabalhador é suficiente para caracterizá-lo”. Em matéria de prova processual, tudo ficaria a
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depender do resultado de um laudo pericial. Enquanto que a Constituição da República garante a
dignidade de todos os trabalhadores, independentemente de sua maior ou menor capacidade de
resistência psicológica.

CONCLUSÃO

A evolução dos fatos e valores sociais sofrem mudanças constantemente, por isso, o Direito deve
acompanhar tais transformações. É com essa visão dinâmica da sociedade que o Direito se renova e
vai adaptando-se a cada caso concreto.

Por isso, este artigo nos direcionou para o estudo de legislações que estão comprometidas com o
combate, com a institucionalização de medidas coercitivas do estado para enfrentar o assédio moral
frente a sua ocorrência no âmbito do serviço público de Pernambuco. Essas legislações foram
elaboradas pelo legislativo e pelo executivo de modo solidário, frente ao problema que tem
envolvido as escolas públicas do referido estado. Onde servidores públicos, em particular professores
da educação básica, têm sido submetidos a situações humilhantes no ambiente de trabalho. É
importante salientar que há desperdício do dinheiro público, em razão do explicito desrespeito aos
princípios da Administração Pública no que diz respeito a Impessoalidade e a Moralidade
Administrativa, necessitando, por isso de políticas públicas que combatam o problema, e também, o
aparelhamento nocivo de instituições do estado que convivem naturalmente, com práticas que
reiteradamente, violam o direito de pessoas, em sua face como servidores públicos. Essas pessoas
não podem estar à mercê, do ódio, do desequilíbrio, da visão autoritária e ineficaz que tanto
compromete, negativamente, a pessoalidade de servidores vitimados, a qualidade da prestação dos
serviços públicos.

Assim, destaca-se a necessidade de implementação efetiva de políticas públicas de formação
continuada e de melhoramento das condições de trabalho dos profissionais em Educação.
Acreditamos que só o Direito será capaz de fazer o combate eficaz à pratica do assédio moral em
escolas públicas, pelo seu caráter de coercitividade, já que ações de conscientização da ilicitude do
ato, de campanhas educativas e dos processos voltados a formação de professores, não são
suficientes.

Por fim, espera-se que este artigo possa contribuir para uma discussão fecunda sobre o assédio moral
na relação de trabalho em escolas públicas. O que requer, identificar a existência dessa prática.
Também, é imprescindível que o Sindicato da categoria, Secretaria de Educação do Estado e suas
Gerencias Regionais, GRE’s, fiscalizem, conclamando a responsabilidade seus servidores, bem como
o ajuste de conduta.

Dessa forma, poderá prevalecer o respeito aos princípios Constitucionais da dignidade da pessoa
humana, da inviolabilidade da intimidade, da vida, da honra e da imagem. O que representa
assegurar, também, o respeito aos princípios da Administração Pública, da impessoalidade e da
moralidade. Infringir tais princípios é negar a atuação do Estado, inclusive, a garantia de uma
sociedade justa e igualitária.

Como desfecho possível, acreditamos que é necessário atrair às escolas, universidades para o estudo
da Lei nº 13.314, de 15 de outubro de 2007 que dispõe sobre o assédio moral no âmbito da
Administração Pública Estadual de Pernambuco. No sentido de que seja instaurada outra consciência
acerca das relações humanas no ambiente do trabalho, a fim de substituir as ações violadoras de
direitos, por ações de manutenção dos princípios comuns à uma educação que tem em vista à
dignidade da pessoa humana. Onde sujeitos violadores se tornem sujeitos cuidadores uns dos outros.
E para atender essa meta, há o Plano Nacional Em Direitos Humanos em Educação que já possui
mais de dez (10), anos de sua consolidação.

Porém, ainda se encontra com a manifestação de suas determinações no mínimo insuficientes. O que
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permite classificarmos até como sendo, invisíveis. Haja vista que, em inúmeras instituições
escolares, no país, a realidade comum e a da reiterada ação assediadora. É preciso, portanto, mudar
essa consciência que alimenta sua reiterada manifestação. Longe disso, carecemos de que entre os
seres humanos haja compreensão em larga escala, promovendo um novo horizonte.

01/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/lei_nº_13314_que_dispoe_sobre_o_assedio_moral_no_ambito_da_admi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.12-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



REFERÊNCIAS

BARRETO, Margarida Maria Silveira & HELOANI, Roberto. Violência, saúde e trabalho: a
intolerância e o assédio moral nas relações laborais. São Paulo, 2015.
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n123/0101-6628-sssoc-123-0544.pdf acessado em 03 agosto de 2017.

BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos. Coordenação de Herbert Borges Paes de Barros e Simone Ambros Pereira;
colaboração de Luciana dos Reis Mendes Amorim et al. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria
Especial dos Direitos Humanos, 2003.

CAHALI, Yussef Said. Prescrição e Decadência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008,
pp.21,22

CANOTILHO, Gomes J.J. Direito Constitucional e Teoria da Constituição e Teoria da
Constituição. 7 ed. Coimbra; Editor Almedina, 2003, p. 248, 249

CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, J. et al. A pesquisa qualitativa: enfoques
epistemológicos e metodológicos. Petrópolis, Vozes, 2008.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 -
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm acessado em, 18 de julho de 2019

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo, v. 1, Parte I, p. 29-237.
Administração Pública e servidores públicos.

HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: A Violência Perversa no Cotidiano. Rio de Janeiro,
Bertrand Brasil, 2000.

HOUAISS, Antonio. Dicionário Eletrônico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Instituto
Antonio Houaiss, dezembro de 2001.

LAPERRIÈRE, A. Os critérios de cientificidade dos métodos qualitativos. In: POUPART,
J.;DESLAURIERS, J.; GROULX, L.; LAPERRIÈRE, A.; MAYER, R. & PIRES, A. A pesquisa
qualitativa. Enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: Editora Vozes, 2008.

LEI Nº 13.314, de 15 de outubro de 2007 que dispõe sobre o assédio moral no âmbito da
Administração Pública Estadual direta, indireta e Fundações Públicas do Estado de Pernambuco.

LEI Nº 6123 de 20/07/1968 (DOPE 13/03/1973) Estatuto do Servidor Público do Estado de
Pernambuco.

LÜDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São
Paulo: EPU, 1986.

MACHADO, Antônio Claudio da Costa e organizadores. Constituição Federal Comentada. 2 ed.
Baueri – São Paulo, Manole, 2011, pp. 5,515

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo. Ed. 34. Malheiros editores, 2007, pp.88,89, 93,
333, 338

OIT. Organização Internacional do Trabalho. http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm acessado
em agosto de 2017.

PRATA, Marcelo Rodrigues. Anatomia do Assédio Moral no Trabalho: Uma Abordagem

01/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/lei_nº_13314_que_dispoe_sobre_o_assedio_moral_no_ambito_da_admi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.13-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Transdisciplinar. São Paulo: Editora LTR, 2008, pp. 511, 515.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. E. 29 Malheiros Editores. 2006,
pp.98, 667, 668

SINTEPE – Sindicato dos Profissionais da Educação de Pernambuco – Cartilha sobre assédio moral.
Ilegal e Imoral. 2009.

01/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/lei_nº_13314_que_dispoe_sobre_o_assedio_moral_no_ambito_da_admi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.14-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio


