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TRABALHO ACADÊMICO  
ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM ESTUDO 
ENVOLVENDO EMPRESAS PRIVADAS 

  
RESUMO 

O atual estudo buscou analisar o fenômeno presente no ambiente de 
trabalho, composto por sessões habituais de humilhação, constrangimento, 
ofensa e depreciação de colaboradores. Também conhecido como assédio 
moral, o evento promove insegurança, estresse e impactos físicos, mentais e 
comportamentais. Para compreendê-lo melhor, buscou-se levantar através da 
pesquisa qualitativa, com caráter descritivo, a vivência do assédio moral pelos 
trabalhares de níveis operacionais e estagiários de empresas privadas do 
Estado do Rio de Janeiro, com um período mínimo de três meses de 
ocorrência durante os últimos seis anos, assim como as consequências para a 
saúde dos afetados. Como conclusão, foi possível verificar que grande parte 
dos entrevistados se depararam com o evento. Suas experiências 
evidenciaram e confirmaram os mecanismos utilizados pelos assediadores no 
que diz respeito às atitudes hostis e, em todos os casos, houve pelo menos 
uma consequência física, comportamental e/ou psicológica. Ademais, torna-se 
evidente a necessidade de maior discussão acerca do tema, a fim de 
conscientizar as empresas e seus colaboradores deste evento. 
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1. INTRODUÇÃO 
O advento do crescimento tecnológico, marcado especialmente pela 

Revolução Industrial no século XVIII, levou a uma redefinição da divisão do 
trabalho, impactando principalmente as formas de gerenciar, que passaram a 
visar predominantemente a qualidade e a produtividade (HELOANI, 2004).  
Com isso, houve uma exigência para os funcionários, além da qualificação 
necessária, em aprender e se adaptar a esta realidade, dando origem a um 
novo perfil profissional, o qual compreende alta capacidade de concentração, 
adaptabilidade, flexibilidade, raciocínio lógico rápido e agilidade no atendimento 
das demandas (ZIMMERMANN; SANTOS; LIMA, 2002).   

No que tange aos gerentes, estes também contaram com mudanças. O 
novo perfil demandou o emprego dos valores competitivos e modelos 
adequados para a ocorrência dessa competitividade, estabelecimento de metas 
e cobrança dos subordinados pela produtividade apenas, em detrimento da 
saúde e do relacionamento dos colaboradores (BARRETO, 2006). A junção 
destes têm como objetivo aumentar a lucratividade e diminuir os custos, a fim 
de maximizar o valor para a organização e, consequentemente, para os 
acionistas (FLEURY, 1989). 

Para Barreto (2006), esses fatores transformaram os funcionários em 
utensílios, os quais são facilmente descartáveis e são bastante alienados, ou 
seja, que não sabem pensar por si só. Acrescentando, Fabrício (2012) destaca 
que há o desestímulo à criação, à autonomia, havendo o impedimento dos 
direitos básicos do ser humano, resultando, desta forma, em um “egocentrismo 
competitivo” que definha o caráter e que é um prenúncio sutil para a violência 
no trabalho.  

Em decorrência disso, Barreto (2006) afirma que ocorre o fenômeno do 
assédio moral, devido ao encontro de um terreno fértil, no qual 
comportamentos inapropriados se tornam parte do dia a dia, já que não haverá 
consequências dos atos pela organização por não possuir regras, autoridade 
ou filosofia que impeça ou venha a punir as ocorrências.  

Barifouse (2015) afirma que metade da população brasileira, cerca de 
54%, sofreu assédio no trabalho, porém uma minoria apenas acaba 
denunciando. Ademais, 34% das pessoas entrevistadas disseram ter 
presenciado algum colega passando pela situação. 

Diante do abordado, o presente estudo tem o intuito de responder à 
seguinte pergunta: Quais são as principais queixas relacionadas ao assédio 
moral e suas consequências físicas, psicológicas e comportamentais geradas 
nos colaboradores brasileiros? 

A motivação da pesquisa se deu pelo fato da pouca atenção dada às 
questões da temática, baixo nível de preocupação das organizações com o 
assunto (FIOCRUZ, 2014) e para destacar os malefícios de quem sofre com os 
episódios.  

Além disso, o estudo qualitativo com caráter descritivo abordou o assédio 
moral à luz dos colaboradores dos cargos operacionais e estagiários que 
vivenciaram esse fenômeno pelos superiores hierárquicos e pares nas 
empresas privadas localizadas no Estado do Rio de Janeiro durante pelo 
menos três meses nos últimos seis anos. A abordagem foi analisada segundo a 
Lei 5.452/43 de 01 de maio de 1943, Artº 483 (PLANALTO, 1943). 

 No que tange à relevância e justificativa do estudo, é possível abordá-la 
por meio de três pontos: acadêmico, social e profissional.  
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Em relação ao primeiro, pode-se destacar a contribuição com a área 
acadêmica, se baseando em pesquisas participativas para exibir questões 
sobre assédio moral.  

Já em relação ao social, o propósito é de elucidar a definição correta, já 
que, segundo Hirigoyen (2015), nem todos os que dizem assediados foram de 
fato assediados, além de mostrar a gravidade do fenômeno e os impactos 
físicos/psicológicos no indivíduo, contribuindo para que a sociedade conheça 
mais sobre o assunto.  

Por fim, a colaboração com a área profissional se dá pela exposição da 
importância dos gestores em se preocupar com seu comportamento no 
trabalho, mostrando mais responsabilidade nas relações interpessoais. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. BREVE HISTÓRICO 
Na Antiguidade, já se tinha uma ligeira noção do que seria a divisão do 

trabalho. Os escravos realizavam a atividade manual exaustiva indigna aos 
cidadãos conhecida como “trabalho”, enquanto que os homens livres 
dedicavam seu tempo à política, filosofia e viviam para as ideias, objetivando 
controlar o comportamento dos cidadãos da poli (BEZERRA e MARQUES, 
2013).  

Na época do feudalismo, na Idade Média, este conceito foi mudando de 
“castigo de Deus” para servidão, sendo uma forma do homem alcançar a 
ascensão ao reino dos céus. Nessa fase, não havia a exploração pura do 
homem para o homem como ocorria na escravidão, mas, ainda assim, a ideia 
de trabalho não era interpretada como algo positivo (CAVALCANTE e NETO, 
2017). A associação deste com uma forma prazerosa de atividade foi 
concretizada pelos iluministas, por meio da disseminação do tripé “liberdade, 
igualdade e fraternidade”. Isso resultou em uma mudança drástica, culminando 
na Revolução Francesa e na Primeira Revolução Industrial (BEZERRA e 
MARQUES, 2013).  

O evento conhecido como Revolução Industrial foi marcado por mudanças 
sem precedentes da sociedade industrial, transformando o processo produtivo 
da manufatura para a maquinofatura e das relações de trabalho com a criação 
do proletariado, caracterizando, desta forma, uma nova divisão do trabalho 
(HOBSBAWM, 2014). O ambiente organizacional era descrito como desumano, 
com uma utilização excessiva da mão de obra, salários baixos, jornadas 
fatigantes e permuta do trabalho por comida. Em síntese, entende-se que 
houve a preferência do lucro ao invés do apreço pelas relações humanas 
(CAVALCANTE e NETO, 2017). 

Nos dias atuais, percebem-se resquícios do contexto organizacional da 
Revolução Industrial, como a preferência do lucro e a crescente busca por 
resultados, fomentado principalmente pelos gestores, a fim de satisfazer os 
acionistas. Desta forma, o ambiente de trabalho pode se tornar instável devido 
aos riscos pessoais e profissionais, além de possibilitar oportunidades para a 
ocorrência do assédio moral (OLIVEIRA, 2004). 

Analisando de forma cronológica, o termo se originou de fato no campo da 
Biologia por volta da década de 1960 por Konrad Lorenz.  Este pesquisador 
identificou condutas hostis e intimidadoras, em específico o emprego de 
comportamentos agressivos e ameaças, de um grupo de animais que 
pretendiam espantar os invasores (FERREIRA, 2004). 
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Após isso, Peter-Paul Heinemann, em 1972, aproveitou o estudo anterior 
para analisar e compará-lo com comportamentos agressivos entre os grupos 
infantis. Ele relatou que os comportamentos eram semelhantes caso uma 
criança tivesse seu espaço invadido por outra. Com isso, foi feita a primeira 
publicação referente à expressão mobbing. O verbo, na língua inglesa, significa 
maltratar, perseguir, sitiar, atacar e o substantivo faz referência à turma e à 
multidão. Também é conhecido por bullying, harassment, psicoterror ou 
terrorismo psicológico (HIRIGOYEN, 2008). 

No Brasil, a lei criada em 1988 pela Constituição da República Federativa 
do Brasil previu a sanção por danos morais em caso de ofensa aos direitos 
fundamentais do ser humano (FONSECA, 2003). O termo ganhou destaque 
com uma das primeiras publicações acerca do tema em uma dissertação da 
mestranda Margarida Barreto em 2000, intitulada de Uma jornada de 
Humilhações, em que há relatos de constrangimentos e humilhações durante a 
jornada laboral (HIRIGOYEN, 2015). 

2.2. DEFINIÇÃO DO ASSÉDIO MORAL 
A psiquiatra e psicoterapeuta Hirigoyen (2015) utiliza a definição de assédio 

moral para identificar mecanismos utilizados pelos assediadores como atitudes 
hostis caracterizadas por quaisquer comportamentos abusivos repetidos, 
evidentes por meios verbais ou não verbais, através de palavras, gestos, atos, 
escritos ou comportamentos, com o efeito de danificar a dignidade, 
personalidade ou integridade psíquica ou física de um ser, degradando seu 
ambiente organizacional ou até mesmo colocando em risco seu emprego.  

Apesar dos vastos conceitos, há termos comumente que podem ser 
destacados, como a exposição e humilhação da vítima, com a finalidade de 
acabar com a sua autoestima, atrapalhar a sua reputação, integridade física ou 
psicológica por um tempo prolongado (FONSECA, 2003).  

Para a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o assédio moral se 
enquadra na Lei 5.452/43 de 01 de maio de 1943, Artº 483 (PLANALTO, 1943). 
Conforme a referida Lei, o Ministério Público do Trabalho adverte que o 
assédio moral se configura quando ocorre: Repetição prolongada e sistemática 
da situação abusiva; Intencionalidade de forçar o outro a renunciar ao 
emprego; direcionalidade: uma pessoa do grupo é escolhida como bode 
expiatório; temporalidade ou frequência dos casos: durante a jornada, por dias, 
meses ou anos; e destruição das condições de trabalho de forma proposital 

A predominância da ocorrência, aproximadamente 90% dos casos segundo 
as pesquisas, é de assediadores em níveis hierárquicos superiores aos 
assediados, mas também há relatos de práticas por um conjunto de colegas ou 
pelo próprio subordinado para o superior (BARRETO, 2006). 

Ainda para a psiquiatra Hirigoyen (2015), o assédio moral realiza-se por 
meio de mecanismos que refletem as atitudes hostis em quatro esferas de 
comportamento, dentre elas a proposital danificação das condições de 
trabalho; a exclusão e rejeição da conversa; a violação da dignidade; e a 
violência física, sexual ou verbal; todas expostas da mais sutil para a mais 
visível de acordo com o ANEXO I – QUADRO DE ATITUDES HOSTIS. 

Em relação à deterioração proposital das condições de trabalho, comprova-
se que a maior frequência ocorre pelo assédio vertical (chefe para o 
subordinado). No que tange o assédio horizontal (entre pares), este relaciona-
se com os atentados contra a dignidade e isolamento por parte de colegas e 
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superiores. Por último, a ligação da violência verbal, física ou sexual se dá 
tanto pelos pares, quanto pelo superior hierárquico (HIRIGOYEN, 2015). 

Em complemento, Barreto (2006) afirma que os comportamentos são 
variados, mas uma coisa é certa: sempre tem a determinação de atingir a 
vítima, desestabilizando-a emocionalmente, mesmo que não haja motivo 
plausível e concreto para tal situação. O propósito do agressor é dificultar o 
trabalho, atribuir erros imaginários, exigir desnecessariamente trabalhos 
urgentes, sobrecarregar de tarefas, estabelecer metas abusivas, restringir as 
pausas para refeição e/ou necessidades fisiológicas, fazer críticas ou 
brincadeiras de mau gosto em público e ameaçar e/ou insultar. 

2.3. ASSÉDIO MORAL E DANOS MORAIS 
Para Ferreira (2004), mesmo que sejam semelhantes, há que se 

diferenciar assédio moral de danos morais. Sendo assim, é possível citar uma 
ação indesejável de forma isolada que, por mais ofensiva que seja, não se 
caracteriza como assédio moral. Desta forma, caso os elementos listados a 
seguir estejam presentes, há a caracterização do dano moral, mas não assédio 
moral: Agressões que não se estendem ao longo do tempo; insulto ao grupo 
como um todo e não apenas uma pessoa específica; circunstâncias precárias 
de trabalho, como escassez de material, má iluminação, espaço pequeno, 
entre outros; causa danos à imagem, honra e privacidade; imposições do 
exercício profissional, como advertência, avaliação de desempenho, 
transferência, entre outros. 

Adicionalmente, a FIOCRUZ (2014, p. 15) denomina conflito como um 
“embate de diferentes culturas profissionais, visões de mundo (valores) 
diferentes, por tensões resultantes de reivindicações, por disputas de poder ou 
por recursos escassos”. O conflito se diferencia do assédio moral pelo quadro 
ilustrativo disponibilizado abaixo. 

 

Quadro 1: Diferenças entre Conflito e Assédio Moral  

 
Fonte:  Extraído de FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2014. 
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2.4. ASSÉDIO SEXUAL E MORAL 
Apesar deste trabalho não tratar do assédio sexual, é válido destacar a 

diferenciação destes para não os confundir. Para o Código Penal – art. 2016, a 
definição dessa forma de assédio se dá por constranger alguém para obtenção 
de benefícios ou “favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua 
condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de 
emprego, cargo ou função - Pena: detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos” 
(PLANALTO, 2009). 

No que se refere ao assédio moral, pode-se dizer que este ocorre de 
forma ascendente (subordinado para o chefe), horizontal, vertical ou mista 
(entre pares, juntamente com o chefe para o subordinado), enquanto o assédio 
sexual ocorre somente horizontal e de forma vertical. Ressaltando que o 
assédio vertical, tanto o moral quanto o sexual, causa maior dano para a saúde 
devido à visão da vítima em se sentir isolada e não encontrar a solução para o 
problema (HIRIGOYEN, 2015). 

2.5. PERFIL DO AGRESSOR E DA VÍTIMA 
De acordo com Hirigoyen (2015), os assediadores são perversos, críticos 

destrutivos, consideram-se grandiosos, agem como se todos devessem 
satisfação a ele e jamais assumem a culpa por um erro que tenham cometido. 
Em contrapartida, Guedes (2008) cita que o assediado é o colaborador que se 
destaca por sua atuação e que possui qualidades profissionais e morais 
preciosas. É o profissional que tem algo a mais a oferecer e que o perverso se 
sente incomodado, acreditando que a vítima irá ocupar o seu lugar. 

2.6. CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS 
São diversas as causas pelas quais o assédio moral se torna possível e a 

principal é a vontade do agressor que a vítima venha a se demitir por não 
conseguir aguentar a pressão. As demais causas se caracterizam pelas 
empresas buscarem resultados imediatos, incitando os líderes a fazer pressão 
nos subordinados, concentração de poder exageradamente forte (AGUIAR, 
2008), recusa de um convite de saída, perseguição, má comunicação, 
estresse, influência do ambiente organizacional sobre os colaboradores, entre 
outros (ZANETTI, 2010). 

Por fim, a FIOCRUZ (2014), mediante a Organização Mundial da Saúde 
(2003), levantou as doenças psicológicas que ocorreram com pessoas que 
sofreram com tal situação, chegando aos seguintes resultados: 

•  Psicopatológica: ansiedade, apatia, insegurança, depressão, 
melancolia, irritação, insônia, mudança de humor, pânico e fobias e pesadelos. 

•  Psicossomática: hipertensão arterial, ataques de asma, taquicardia, 
doenças coronarianas, dermatites, cefaleia, dores musculares e gastrite. 

•  Comportamental: agressividade contra si e contra os outros, aumento 
do consumo de álcool e drogas, aumento do consumo de cigarros, disfunções 
sexuais, isolamento social e desordens de apetite. 

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
Com o intuito de responder corretamente à pergunta problema 

mencionada no início deste estudo, o procedimento descrito na sequência foi 
praticado:  
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Figura 1: Processo de análise e interpretação dos d ados 

  
Fonte:  Autoria própria 
 
Em primeiro lugar, houve a triagem dos indivíduos que consideravam ter 

passado pelo assédio moral no trabalho, com a coleta de dados de suas 
informações por meio de entrevista. Em seguida, a pesquisadora elaborou um 
parecer dos dados confrontando-os com a Lei 5.452/43 de 01 de maio de 1943, 
Artº 483 para julgar se a vivência de fato se enquadrou como tal e realizar a 
filtragem necessária para prosseguir para a próxima etapa. Após, a análise 
qualitativa de dados foi empregada para relacionar as falas dos entrevistados 
com os mecanismos utilizados pelos assediadores identificados e as 
consequências do episódio identificadas pelos respondentes. Nos tópicos que 
se seguem serão abordados cada um desses itens. 

3.1. METODOLOGIA 
A natureza do estudo é qualitativa e possui a intenção de fornecer relatos 

de fenômenos sem a necessidade de obtenção de medidas e o tipo de 
pesquisa é descritivo, que serve para descrever características de objetos, 
organizações, ambientes, pessoas ou grupos, tentando retratar uma 
determinada situação, não havendo a necessidade de ser uma pesquisa 
conclusiva, mas sim de contribuir com um assunto já existente, 
proporcionando, assim, uma nova visão para a temática (VERGARA, 2003).  

Para que a obtenção de respostas fosse possível, a seleção da técnica se 
deu pela entrevista semiestruturada com um roteiro (ANEXO II – ROTEIRO DA 

ENTREVISTA) contendo ideias centrais relativas ao tema de estudo, além de 
contar com perguntas adicionais para compreender melhor o contexto do caso, 
se houvesse necessidade. As entrevistas foram realizadas majoritariamente de 
forma presencial e com uma pequena parcela através de ligações telefônicas. 
Vale lembrar que o candidato estava consciente de que haveria gravação e 
transcrição das entrevistas para uma análise adequada, objetivando coletar o 
máximo de dados e informações possíveis, mas que sua identidade seria 
preservada. 

No primeiro momento, o roteiro da entrevista procurou compreender a 
percepção dos entrevistados acerca do tema, exposição as situações 
ocorridas, se houve um agente externo intercedendo por eles, a reação dos 
interrogados e as decorrências dessa reação. Ao final, perguntas direcionadas 
foram realizadas a fim de determinar as consequências da vivência do 
fenômeno em suas vidas. 

Os indivíduos selecionados foram vizinhos e colegas da autora, bem 
como as pessoas que os próprios entrevistados indicaram. A seleção destes 
para prosseguimento na pesquisa foi realizada prezando os perfis distintos, a 
fim de se obter uma abrangência de dados e informações que contribuíssem 
satisfatoriamente para o estudo. Desta forma, a triagem se deu por meio dos 
trabalhadores que consideravam ter passado pela temática, oriundos de 
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empresas privadas de diferentes universidades e/ou localidades, segmentos e 
portes organizacionais dentro do Estado do Rio de Janeiro, com um mínimo de 
três meses de contato com o assédio moral nos últimos seis anos. As pessoas 
poderiam ter mais tempo de casa e o assédio deveria ter ocorrido mais 
recentemente, como é o caso da E9 que possuía 14 anos de empresa, mas 
que o assédio começou a acontecer nos últimos 5 anos de casa. 

Ao total, a pesquisa contou com vinte e quatro respondentes voluntários. 
Após isso, considerou-se possuir o número suficiente de entrevistados para 
cumprir com o perfil abordado, além de obter informações desejadas para a 
coleta de dados. Com o objetivo de sintetizar o relato anterior, o ANEXO III – 
PERFIS DOS CANDIDATOS exibe as informações dos candidatos. 

Como se trata de uma pesquisa qualitativa com a coleta de dados e 
informações através de roteiros semiestruturados, foi aplicada a análise 
qualitativa de dados das entrevistas que, de acordo com Miles e Huberman 
(1994), apresenta as etapas de redução, apresentação e conclusão.  

No primeiro aspecto, há a presença de seleção e simplificação dos dados 
e das informações obtidas pelo campo e a posterior confrontação com a 
fundamentação teórica da pesquisa. Já a apresentação equivale a organização 
destes e exposição de forma simplificada através de textos, diagramas, entre 
outros. Por último, a conclusão diz respeito ao significado, explicações e 
padrões.  

Desta forma, viabilizou-se captar diálogos do discurso, fragmentá-los para 
determinar se as premissas são atendidas, categorizá-los relacionando com os 
mecanismos utilizados, relacionando, então, com as consequências do ato. Em 
específico, foi obtido o parecer segundo a lei brasileira 5.452/43 de 01 de maio 
de 1943, Artº 483. Em sequência, houve a filtragem dos indivíduos que se 
enquadraram na categoria de assediados de acordo com a legislação 
abordada, a categorização de suas falas com os mecanismos de atitudes 
hostis utilizados segundo Hirigoyen (2015) e outros emergidos do campo, bem 
como os problemas de saúde resultantes da ação. 

Dentre os entrevistados, desconsideraram-se os E5, E10, E12, E14, E15, 
E18 e E22 por possuírem apenas uma ocorrência, não caracterizando, assim, o 
assédio moral pela falta de repetição prolongada e sistemática e temporalidade 
ou frequência dos casos. 

3.1.1. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 
A exploração do assunto decorreu em um histórico específico e tempo 

limitados a esse entendimento. Sendo assim, o trabalho poderá contribuir para 
inspirar outras pesquisas nos demais momentos, utilizando-se de pressupostos 
destacados. No que tange à percepção da pesquisadora acerca da análise e 
diagnóstico, este também configura como limitação da pesquisa qualitativa, 
visto que os vieses podem introduzir certa distorção nas interpretações. Para 
diminui-los, as técnicas de análise de dados (MILES e HUBERMAN, 1994) 
foram cuidadosamente utilizadas. Em relação aos entrevistados, as limitações 
se destinam à incompreensão das perguntas, desmotivação em respondê-las, 
retenção de informações ou respostas falsas para preservar a sua identidade. 
Dois entrevistados demonstraram desinteresse, entretanto, suas entrevistas 
foram eliminadas por não se configurarem assédio moral.  
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Apesar das limitações expostas, o método demonstrou-se indicado para o 
estudo realizado, pois viabiliza a interpretação aprofundada e compreensiva do 
conteúdo. 

 
 

3.2. CATEGORIZAÇÃO DO ASSÉDIO MORAL 
Conforme abordado anteriormente, as informações foram obtidas através 

de entrevista individual semiestruturada e, após serem realizadas as filtragens 
necessárias dos dados para considerar apenas os dos assediados, houve o 
enquadramento das respostas aos mecanismos utilizados conforme as atitudes 
hostis de Hirigoyen (2015) e demais categorias emergidas do campo. Vale 
ressaltar que a ausência de enquadramento em determinados elementos não 
exclui a caracterização de assédio moral no trabalho, sendo demonstrado 
apenas de maneiras distintas. Além disso, as respostas foram ordenadas de 
acordo com a categorização do método. 

3.2.1. CATEGORIA 1 - ATITUDE HOSTIL 
Nesta categoria, Hirigoyen (2015) engloba as dimensões que 

proporcionam o acontecimento do assédio moral, são elas: deterioração 
proposital das condições de trabalho, isolamento e recusa da comunicação, 
atentado contra a dignidade e violência verbal, física ou sexual. Conforme já 
exposto, essas classes são demonstradas das mais sutis para as mais 
perceptíveis. Dentro de cada subcategoria existem os elementos de análise 
que serão discutidos no decorrer do estudo. 

3.2.2. SUBCATEGORIA 1: DETERIORAÇÃO PROPOSITAL DAS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO 

A deterioração proposital das condições de trabalho relaciona-se com o 
prejuízo no que tange a vítima parecer incapaz, levando os superiores 
hierárquicos se valerem do direito de criticar rigorosamente, passando, 
inclusive, dos limites com isso, além de obter justificativa para uma possível 
demissão. Como esta é representada nas entrelinhas, a dificuldade de sua 
comprovação aumenta, já que a culpa sempre será do assediado, conforme o 
mecanismo é exercido pelo assediador. Porém, quando combinada com as 
demais subcategorias, a percepção se torna mais fácil de ser identificada.  

Nessa subcategoria, os itens que mais apareceram na pesquisa foram a 
não transferência das informações úteis para a realização de tarefas e crítica 
do trabalho de forma injusta e exagerada.  

Durante as respostas, os entrevistados afirmaram que nas primeiras 
vezes que esses elementos de análise ocorreram, eles não consideraram como 
assédio moral, mas sim somente com a junção do todo e após um tempo 
passando pela situação. Isso vai ao encontro da afirmação de Hirigoyen (2015), 
em que esses aspectos são mais difíceis de serem vistos facilmente. 

A autora declara que esses elementos ocorrem através de superiores 
hierárquicos para com os subordinados, porém a fala de E11 se diferenciou. 
Ele afirmou que, além dos chefes, os seus pares também responsáveis por 
disseminar informações praticavam o oposto. 

 
Abaixo, estão ilustradas algumas falas dos entrevistados: 
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"Eu estava literalmente para aprender ali e eles 
(chefes e colegas de trabalho) acharam isso algo 
inadmissível, não queriam me ensinar. Falavam 
que eu fazia m****, mas ninguém me ensinava, 
ninguém se preocupava." (E11) 
 
"Ele (chefe) ficava, tipo, 'por que tá fazendo isso? 
Não tá fazendo direito', sendo que ele tinha 
orientado daquela maneira." (E8) 

3.2.3. SUBCATEGORIA 2: ISOLAMENTO E RECUSA DE 
COMUNICAÇÃO 

No isolamento e recusa de comunicação, é comum a vítima ser excluída 
do meio social pelos chefes e colegas de trabalho. O intuito de distanciá-la da 
interação social através das diversas justificativas ocasiona em um infeliz 
sentimento ressentido de forma profunda, mas com uma visão oposta e 
banalizada pelo assediador. 

Os elementos de maior recorrência nesta subcategoria foram os 
superiores hierárquicos ou colegas não dialogarem com a vítima e ignorarem a 
sua presença, dirigindo-se apenas aos outros colaboradores. Nessas questões, 
os entrevistados proclamaram que começaram a desconfiar que algo não 
estava certo por ser mais perceptível e que se sentiam banidos do grupo sem 
motivo algum. A seguir, duas falas foram retiradas para ilustrar os elementos 
mais citados: 

"Eventualmente foi rolando afastamento entre eu 
e ele (chefe) a ponto que no trabalho eu não 
conseguia mais conversar com ele. Não restou 
respeito, não tinha uma relação de respeito da 
parte dele e ele não entendia como deveria se 
portar diante de mim tanto de maneira física 
quanto verbal." (E1) 
 
"Tudo deu início quando meu chefe ficou fazendo 
algumas brincadeiras que eu achava que eram 
brincadeiras, só que isso se tornou constante. Ele 
ficava me zoando na frente de todo mundo e eu 
levava na brincadeira, né, até porque todos 
estavam rindo. Só depois eu fui perceber que 
aquele grupo fazia parte do grupo da fofocaiada. 
Eu ia falar com eles e eles estavam sempre 
ocupados pra mim. Aí a coisa se tornou tão 
doentia e eu fui percebendo que não era só uma 
brincadeira, né, que ele estava ali para me 
humilhar juntamente com a corja." (E2) 
 

Além disso, as falas vão ao encontro do que Hirigoyen (2015) expressou, 
sobre as ações poderem se suceder tanto pelos superiores hierárquicos, 
quanto pelos colegas de trabalho. 
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3.2.4. SUBCATEGORIA 3: ATENTADOS CONTRA A DIGNIDADE  
Tendo o intuito de desqualificar e expor o trabalhador ao ridículo na frente 

do público, a abordagem de atentados contra a dignidade é empregada. Ela é 
visível a todos, mas a culpa é sempre atribuída à vítima. Em relação ao grupo, 
pode-se dizer que a ocorrência dos fatos se dá mais por meio de colegas com 
inveja do que pela chefia. 

O episódio de maior frequência nesta subcategoria foi o elemento em que 
a vítima é desacreditada diante dos colegas, superiores ou subordinados e que 
os colegas de trabalho foram os maiores responsáveis pelo acontecimento 
desse subtópico, assim como Hirigoyen (2015) declarou.  

 
"Do nada o gerente da loja chega e fala ‘nossa, 
vocês estão muito lerdas’ e esse tipo de 
cobrança. ‘Por que que tu tá enrolando? Já viu o 
tamanho da fila? Isso é muito fácil de aprender, 
outra daria conta rapidinho.’ A gente tava 
pegando em dinheiro e dando troco, mas tinha 
que ser rápido e se errasse, você era cobrado na 
frente de todo mundo. [...] Quando eu falei que 
estava pedindo as contas pro meu chefe, ele virou 
pra mim e falou ‘você nunca vai conseguir ser 
alguém na vida’. Aquilo me doeu tanto que não 
tenho palavras para lhe dizer." (E3) 

3.2.5. SUBCATEGORIA 4: VIOLÊNCIA VERBAL, FÍSICA OU SEXUAL 
Nessa subcategoria, o assédio já ocorre de maneira prolongada em 

termos históricos e está exposto a todos, sendo promovido pelo superior 
hierárquico e pelos colegas de trabalho. A essa altura, a vítima possui um 
estereótipo claro e quem do grupo manifestar piedade, acaba sofrendo 
retaliações.  

Dentre os elementos destacados, o de falar com gritos se destacou. 
Ademais, os eventos foram majoritariamente praticados pelos superiores 
hierárquicos. Apenas o relato da E6 que contou com ambos agentes: chefe e 
colega de trabalho. 

Nesse estágio, o assédio moral já está claramente visível para todos e 
essa afirmação vai de encontro com todos os relatos dos entrevistados, se 
tornando, desta forma, palpável e até tangível. 

 
"Também tinha questões da gente trabalhar na 
agência e o telefone só podia tocar 3 toques, que 
se a gente atendesse depois dos 3 toques isso 
era ruim. Então, muitas vezes eu tava atendendo, 
porque lá a gente atendia cliente presencial, a 
gente atendia cliente por telefone, por e-mail, 
enfim, e aí muitas vezes eu tava atendendo 
cliente e o telefone tocava duas vezes, três vezes 
e ela (chefe) gritava na agência, assim, ‘[Nome do 
Entrevistado], [Nome do Colega de Trabalho do 
Entrevistado], sei lá quem’, mas com um tom bem 
grosso, sabe? Ela ficava gritando pra que a gente 
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atendesse o telefone e aí ela mesma não atendia. 
[...] Ela é tipo um jeito muito general de fazer as 
coisas." (E20) 

3.3. CATEGORIA 2 – ABUSO DE PODER 
A segunda categoria, denominada de abuso de poder, relaciona os itens 

que emergiram do campo e que não obtiveram combinação dentro da listagem 
de atitudes hostis de Hirigoyen (2015). São eles: ameaças à estabilidade no 
trabalho, vigia excessiva, discriminação de gênero, retirada de benefícios 
adquiridos e imposição de poder.  

Percebe-se que no abuso de poder, a ameaça à estabilidade no trabalho 
se mostrou mais comum. Outrossim, nesta ameaça, verificam-se situações 
praticadas pelo superior hierárquico e colegas de trabalho, sendo a maioria 
pelo primeiro. 

"[...] Quando fui apresentar o atestado para minha 
chefe, que nele constava que eu tinha depressão 
e ansiedade [...], minha chefe foi extremamente 
insensível, falando várias coisas agressivas como 
‘parece que você quer ser demitida’, ‘não consigo 
entender, porque você tem contas a pagar’. Eu 
comecei a chorar de raiva/tristeza, um misto de 
sentimentos que nem dá pra explicar." (E13) 

3.4. CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO MORAL 
Nesta seção, os entrevistados relataram seus sentimentos, sintomas e 

como consequências físicas, psicológicas e/ou comportamentais do assédio 
que sofreram. Desta forma, seus relatos foram comparados com as 
consequências apontadas pela FIOCRUZ (2014), abordadas anteriormente. 

Dentre os três itens presentes no grupo, as doenças psicopatológicas 
foram as que mais se destacaram e, dentro dela, os entrevistados relataram 
sofrer mais com ansiedade, irritação, mudança de humor, apatia e insegurança 
e menos com pânico e fobias. Em segundo lugar, foram mencionadas as 
doenças psicossomáticas, e os voluntários relataram sentir cefaleia, dores 
musculares, taquicardia e gastrite no decorrer do fenômeno. Por fim, em 
relação aos impactos comportamentais, o isolamento social, desordens de 
apetite, agressividade contra si e contra os outros, aumento do consumo de 
álcool e drogas e disfunções sexuais foram mais citados como decorrência. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os objetivos originadores do presente estudo foram compreender e levantar 

os relatos do assédio moral no trabalho e os impactos decorrentes da situação. 
Por se tratar de um assunto com definição pouco conhecida no cotidiano do 
trabalho, identificou-se a necessidade por maior esclarecimento nas empresas, 
o que originou a motivação de investigar a percepção das pessoas que 
afirmaram ter passado pelo caso de fato. 

Com o intuito de abordar esta problemática, empregados de nível 
operacional e estagiários de empresas privadas localizadas no Estado do Rio 
de Janeiro de diversas organizações, setores e tamanhos distintos foram 
entrevistados. O requisito foi de ter passado por no mínimo três meses durante 
os últimos seis anos. 
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Constatou-se uma falta de clareza acerca do assunto, não somente do 
significado em sua completude, mas, do mesmo modo, da importância da 
discussão do tema, a fim de se evitar a propagação deste. 

Os resultados mostraram que grande parte dos entrevistados de fato 
enfrentou o fenômeno do assédio moral e todos destacaram pelo menos uma 
consequência física, psicológica ou comportamental em decorrência do 
episódio enfrentado. Dentre os desfechos, destacaram-se: a não transferência 
das informações úteis para a realização de tarefas; crítica do trabalho de forma 
injusta e exagerada; superiores hierárquicos ou colegas não dialogarem com a 
vítima; ignorarem a sua presença, dirigindo-se apenas aos outros 
colaboradores; a vítima é desacreditada diante dos colegas, superiores ou 
subordinados; falar aos gritos; e a ameaça à estabilidade no trabalho. 

As consequências do assédio moral mais identificadas pelos 
entrevistados foram: ansiedade; irritação; mudança de humor; apatia; 
insegurança; cefaleia; dores musculares; taquicardia; gastrite; isolamento 
social; desordens de apetite; agressividade contra si e contra os outros; 
aumento do consumo de álcool e drogas; e disfunções sexuais. 

Como a análise focou apenas nos cargos operacionais e nos estagiários 
de empresas privadas, sugere-se que, para os trabalhos seguintes, sejam 
examinadas demais posições hierárquicas das organizações, visando a 
complementariedade de ideias, críticas e investigações efetuadas neste 
estudo. 

É de grande relevância as pessoas obterem o conhecimento acerca do 
tema para acionar os seus direitos, da mesma forma que as empresas 
possuam ciência do quão tóxico e prejudicial é o assédio, conforme 
comprovado neste trabalho. 

Recomenda-se, também, que haja a comparação da taxa de ocorrência 
do assédio moral em empresas com campanhas contra o fenômeno versus as 
organizações que não se preocupam com essa questão, além de investigar a 
pesquisa através do acontecimento devido a escolha da orientação sexual, por 
pessoas de diferentes classes sociais ou etnia, gênero, estilos de liderança que 
amplificam a presença desta situação, a influência da cultura organizacional 
para a manifestação do evento, setores da indústria que mais apresentam 
ocorrência e impactos na marca.
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ANEXO I – QUADRO DE ATITUDES HOSTIS 

 

Fonte: Extraído de HIRIGOYEN (2015). 



 

 

ANEXO II – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

FONTE: Autoria própria 

 

 



 

 

 

ANEXO III – PERFIS DOS CANDIDATOS 

 

Fonte: Autoria própria 


