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Só os homens elevam os homens à dignidade humana; 
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Resumo 
 

 

O presente estudo aborda o assédio moral no ambiente laboral. O assédio moral consiste na 
exposição de indivíduos a situações humilhantes, vexatórias e a perseguições, freqüentes e por 
longo período de tempo. A pesquisa teve por objetivo um estudo sobre o assédio moral na 
perspectiva do gestor destacando a identificação do problema e o gerenciamento do mesmo por 
esse profissional. O delineamento da pesquisa é do tipo estudo de caso único com perspectiva 
de análise descritiva e abordagem qualitativa. A pesquisa empírica foi direcionada ao 
seguimento de gestores e funcionários de uma concessionária de veículos. Foi aplicado um 
questionário (Inventário de Leymann) para os colaboradores com 45 situações de assédio moral 
no ambiente de trabalho e entrevistas com os gestores com 20 questões relacionadas ao 
conhecimento sobre o assédio e o papel do gestor e nas organizações. Os resultados indicam 
que as empresas que estimulam o processo dialógico, por meio de canais de comunicação direta 
entre funcionários e gestores, favorecem o tratamento mais adequado do assédio moral, 
possibilitando maior segurança para os funcionários identificar e denunciar possíveis abusos. 
Outro importante resultado da pesquisa é a relevância do papel do gestor, tratado como 
elemento chave na antecipação de medidas e na formulação de políticas que tratem com 
seriedade o assédio moral nas relações de trabalho, minimizando ou mesmo coibindo suas 
ocorrências. É tarefa do gestor favorecer a criação de um ambiente de trabalho saudável, 
definindo regras claras para o tratamento deste tema e de outro relacionados à política de gestão 
de pessoas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Assédio Moral. Relações de Trabalho. Gestão de Pessoas. 
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Abstract 
 
 
 

The present study address bullying in the workplace. Bullying is the exposure of 
individuals to humiliating, demeaning and persecution, frequently over a long period of 
time. The research aimed to a study on bullying in the perspective of the manager 
highlighting the problem identification and management of it by that professional. The 
study design is of the single case study approach with descriptive analysis and qualitative 
approach. Empirical research was directed to follow-up of managers and employees of a car 
dealership. A questionnaire was applied (Leymann Inventory) for employees with 45 cases 
of bullying in the workplace and interviews with 20 managers  with questions concerning 
knowledge about the harassment and the role of managers and organizations. The results 
indicate that companies that encourage the dialogue process, through direct communication 
channels between employees and managers, encourages the most appropriate treatment of 
bullying, providing greater security for officials to identify and report suspected abuse. 
Another important result of this research is the importance of the manager's role, treated as 
a key element in anticipation of measures and formulating policies to address seriously the 
harassment in employment relationships, minimizing or even curbing their occurrences. It 
is the task manager to encourage the creation of a healthy work environment by setting 
clear rules for the treatment of this issue and others related to the political of people 
management. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Bullying. Labor Relations. People Management. 
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1 Introdução 
 

 

Nas últimas décadas as organizações vêm sofrendo profundas modificações. A 

globalização trouxe grandes e constantes mudanças tendo como conseqüências, alterações 

na forma como as pessoas se relacionam no ambiente de trabalho. A rapidez com que se 

processam as informações, a preocupação constante com a concorrência, a terceirização da 

prestação de serviços, a busca constante para atingir novas metas, a competição profissional 

pelo mercado de trabalho, deram origem a uma acirrada competição no setor empresarial, 

favorecendo mudanças nas relações interpessoais no trabalho (BARRETO et al., 2008a; 

HELOANI, 2003c; SCAFONE et al., 2004).  

Trata-se de uma guerra “econômica”, na qual estaria em jogo a sobrevivência da 

empresa. Prevalece, nesta guerra, não o equipamento militar ou o manejo das armas, mas o 

desenvolvimento da competitividade. Iniciativas como: “enxugar os quadros”, “tirar o 

excesso de gordura”, “fazer uma faxina”, “tirar o tártaro”, “combater a "esclerose ou a 

ancilose”, “desoxidar”, “passar o aspirador”, ditas por dirigentes, permeiam o cotidiano dos 

trabalhadores. Isto resulta em prejuízo a todo tipo de empresa (DEJOURS, 2007a). Ao 

empresário, a guerra consiste em polir as armas de uma competitividade que lhes 

possibilitem vencer os concorrentes: forçá-los a retirar-se dos negócios ou levá-los a 

falência (DEJOURS, 2007a).    

Segundo Heloani (2003c), o trabalho nas empresas, se subordina cada vez mais ao 

capital, e na busca de retornos maiores para aumentar esse capital, ocorre um acúmulo de 

tarefas e atribuições a um mesmo empregado, do qual se espera uma polivalência, evitando 

desta forma novas contratações de outros funcionário para cumprirem a atividade por ele 
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desenvolvida. Os avanços tecnológicos originaram novas técnicas de otimização da 

produção, favorecendo a lucratividade da empresa, porém propiciam a desqualificação do 

trabalho de tal forma que a permuta na execução de uma tarefa por outra não altera 

significativamente o conteúdo de suas funções. Comenta Dejours (2007a), que a mesma 

ordem econômica mundial que favorece ao homem o conforto, torna-o escravo do trabalho 

e faz com que trabalho e sofrimento estejam associados nas organizações, uma vez que 

para atingir a produtividade almejada a organização do trabalho torna este um fardo. 

Neste ambiente laboral competitivo se encontram os vários fatores que geram 

conflitos nas relações de trabalho. Entre esses fatores observa-se a violência que se 

manifesta de diversas formas: como acidentes, sofrimentos psíquicos, agressões verbais e 

físicas, assédio moral. O assédio moral é a forma de violência que mais vem recebendo 

atenção especial das organizações, dos funcionários e da sociedade devido aos danos que 

provoca (HIRIGOYEN, 2006b).  

Entende-se por assédio moral, todas as situações constrangedoras e humilhantes a 

que é exposto o trabalhador, durante sua jornada de trabalho e no exercício de sua função, 

de forma reiterada e prolongada, configurando uma conduta desumana, antiética e violenta 

nas relações de trabalho (BARRETO, 2002c).  Pode-se identificá-lo por meio de gestos, 

palavras insignificantes, críticas exageradas ou injustas ao trabalho de alguém, atribuições 

de tarefas superiores à sua competência, a exigência de metas inatingíveis, a recusa em 

comunicar-se, entre outros (BARRETO, 2006b; FREITAS, 2001; HIRIGOYEN, 2008).  

O fenômeno em si não é recente, pois remonta à própria origem das relações de 

trabalho. Mas, a sua discussão e denúncia, principalmente no meio das organizações, é que 

suscita o interesse em se aprofundar o conhecimento do fenômeno. Nos últimos tempos, o 
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fenômeno passou a ser objeto de preocupação social devido aos impactos danosos que 

causam à vítima, à organização e à sociedade (HELOANI, 2003c). 

Em relação à vítima, as práticas perversas do assédio fazem com que ela tenha uma 

redução de rendimento, isolamento, ausência ao trabalho, distúrbio psicossomático e 

psicológico, sendo os mais comuns: insônia, irritabilidade, ansiedade, crises de choro, 

depressão, aumento de peso, perda de peso excessiva, sentimento de inutilidade, entre 

outros (BARRETO, 2006b; FREITAS, 2001c; HIRIGOYEN, 2008a).  

Na organização o fenômeno é indicado como fator destrutivo do ambiente de 

trabalho gerando insegurança e o conseqüente bloqueio da criatividade e inovação, 

reduzindo, desta forma, a produtividade e favorecendo o absenteísmo (AGUIAR, 2003). O 

processo de assédio moral também causa o afastamento do pessoal por doenças ou 

acidentes, devido a perda da concentração no trabalho, gerando custo de reposição 

(BARRETO et al., 2008). Destarte, as conseqüências são as mais variadas culminando 

quase sempre em prejuízos econômicos oriundos de rescisões contratuais, indenizações 

judiciais, entre outros (PAMPLONA FILHO, 2002). Um problema que não pode ser 

ignorado pelos gestores. 

A sociedade, por sua vez, paga um preço em decorrência da prática do assédio 

moral. Sempre que um profissional capaz torna-se incapaz, o ônus dessa incapacidade recai 

sobre a sociedade, vez que isso gera aposentadorias precoces, despesas médicas, benefícios 

previdenciários (licenças, hospitalizações, longos tratamentos, remédios subsidiados). 

Também as demandas judiciais causam uma sobrecarga no Poder Judiciário, com litígios 

que poderiam ser evitadas ou ser solucionadas na esfera organizacional.  O assédio moral 

também é causa da desestruturação familiar e social da vítima (BARRETO et al., 2008a). 
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        Por outro lado, é neste cenário de constantes mudanças e de ambiente competitivo, 

resultante do modo de produção capitalista vigente, que a gestão organizacional torna-se 

relevante para a sobrevivência da organização, uma vez que está é “uma unidade consciente 

coordenada, composta de duas ou mais pessoas que funciona de maneira relativamente 

contínua para atingir um objetivo” (ROBBINS, 2005, p.2). Essa nova forma de gerir 

pessoas é formada por uma série de exigências, as quais os gestores dizem ser necessárias 

diante de um mercado cada vez mais competitivo, significadas no cotidiano por maior 

pressão por metas, cobranças personificadas em resultados quantitativos crescentes 

(FREIRE, 2009, p.1). 

        A gestão é definida como o conjunto de práticas administrativas colocadas em 

execução para o alcance das metas e objetivos definidos pela organização, compreendendo 

o estabelecimento de condições para a efetividade do trabalho. A influência do gestor sobre 

as situações vivenciadas inclui o que é ético e benéfico assim como as estratégias alheias ou 

prejudiciais, independentemente do propósito que move como influenciador e o 

beneficiário de sua conduta (CHANLAT, 1996; FREITAS, 2001c, FAYOL, 1989).  

 Neste sentido, o gestor tem o desafio de alinhar as estratégias organizacionais com 

as competências e habilidades individuais, ajudando a organização a alcançar o alto 

desempenho por meio da utilização de todos os recursos disponíveis. Sua capacidade 

essencial é a capacidade administrativa, formalmente definida como planejamento, 

organização, direção e controle do uso dos recursos (CHANLAT, 1996; FAYOL, 1989).   

No caso do assédio moral a influência consiste em atrair para corromper e subornar. 

Trata-se da sedução perversa, que atua sobre aquele que se quer seduzir afastando-o da 

realidade e manipulando as aparências. O enredamento consiste em levá-lo a conduzir-se 

contrariamente ao que teria feito livremente. O processo de consentimento acontece, 



18 
 

essencialmente, pela manipulação, retirando da vítima a capacidade de defesa, o senso 

crítico e qualquer tentativa de fuga, pelas ameaças veladas ou intimidações. O 

enredamento, portanto, só existe no campo relacional, da dominação intelectual ou moral 

(HIRIGOYEN, 2008a).  

Ainda, segundo está autora, há três dimensões nesse enredamento que se 

caracterizam como “uma ação de apropriação, em que o outro se despossui; uma ação de 

dominação, em que o outro é mantido em estado de submissão e dependência; e uma 

dimensão de impressão, pois se quer imprimir no outro uma marca” (HIRIGOYEN, 2008a, 

p.109). 

Os efeitos da gestão são facilitados por condições específicas principalmente 

quando a visão do gestor e a missão da organização são congruentes com os valores dos 

seguidores, quando os objetivos do trabalho não estão especificados ou as estratégias não 

são evidentes ou quando o ambiente organizacional se caracteriza por situações de 

ansiedade e receio (CUNHA,2007).  

A distinção entre a influência positiva e a negativa assenta-se na personalidade do 

gestor. As características positivas estão voltadas para as necessidades dos seguidores e as 

negativas para o benefício do gestor. O gestor pode procurar dominar e subjugar os 

seguidores enfraquecendo-os, para servir-se deles como objetos ou ferramentas, 

manipulando-os através de recompensas e punições, limitando a comunicação. Muitas 

vezes pode adotar medidas de controle sobre o homem no trabalho, cada vez mais baseadas 

em ações de constrangimento ou de violência (CUNHA, 2007). 

Em contraponto, Dejours (2008a), médico francês, desenvolveu trabalhos 

direcionados para a restauração, integridade e dignidade do homem no papel de produtor. 

Sua primeira publicação no Brasil descreve o conflito entre a organização do trabalho e o 
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funcionamento psíquico, esclarecendo que os trabalhadores não se mostravam passivos em 

face das exigências e pressões organizacionais, ao contrário, eram capazes de se proteger 

dos efeitos nefastos à saúde mental. Sua liberdade se exercia na construção de sistemas 

defensivos, fundamentalmente coletivo. 

Em outro estudo Dejours (2007b) desloca o foco investigativo das doenças mentais 

geradas pelo trabalho para o sofrimento e para as defesas contra esse sofrimento. Entende-

se que a normalidade no ambiente danoso é que se configurou como o objeto de estudo que 

o pesquisador passou a investigar. A partir daí sua abordagem foi reformulada direcionando 

o interesse para a psicodinâmica do trabalho que passou a ser o núcleo de uma psicologia 

do trabalho e da ação, ainda em construção. 

A empresa em que foi desenvolvida a pesquisa é uma concessionária de veículos, de 

grande porte, composta por um quadro de aproximadamente 180 funcionários, criada em 

1955 e domiciliada na cidade de Manaus. Começou com multimarcas de veículos passando, 

posteriormente, no mesmo ano, a ser concessionária exclusiva da MG, marga Chevrolet, 

para as regiões do Amazonas, Roraima e Rondônia.  

No contexto das relações interpessoais em que predomina o controle de uns sobre 

outros, configuradas nas relações de trabalho legitimadas pelo poder institucional, qual o 

papel do gestor na identificação e gerenciamento das ocorrências de assédio moral no 

ambiente de trabalho de uma concessionária de veículo de grande porte de Manaus?  

 

1.1 Objetivo Geral 
 

Analisar o papel dos gestores nas ocorrências de assédio moral no ambiente de 

trabalho de uma concessionária de veículos de grande porte de Manaus. 
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1.2 Objetivos Específicos 
 

 

Visando alcançar o objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos específicos: 

 
a) Identificar as ocorrências de assédio moral por meio da aplicação do Inventário de 

Tortura Psicológica de Leymann-LIPT com todos os funcionários; 

b) Descrever o papel do gestor nas ocorrências de assédio moral;  

c) Analisar as características de dominação presentes na relação de assédio moral, 

nomeadamente no papel do gestor. 

 

 

1.3 Justificativa teórica e prática 
 

Assédio moral é uma temática suscita o interesse dos pesquisadores devido aos 

vários prejuízos que causa à organização por envolver o sofrimento e a violência no 

ambiente de trabalho e afetar um grande número de trabalhadores por todo o mundo. 

Este tipo de violência no trabalho apesar de não ser um fato novo dentro das 

organizações, pois remonta a própria origem do trabalho, apenas recentemente tem sido 

tema de estudos e debates por partes dos pesquisadores nas mais diversas áreas do 

conhecimento (HELOANI, 2005a). 

Porém, apesar da relevância dos debates em torno do fenômeno no contexto 

organizacional, motivados pela deterioração que causa no ambiente laboral, com seqüelas 

que deixa na vítima e nos custos que geram para a organização, as pesquisas realizadas 

demonstram que pouca atenção dos pesquisadores da área da administração tem recebido 

esse tipo de violência (BRADASCHIA, 2007). 



21 
 

Para Zarf (2001), segundo alguns pesquisadores a violência do assédio moral, foi 

por muito tempo um problema inexistente nas pesquisas sobre organizações e também um 

tabu na vida organizacional. Isso pode ser entendido pela complexidade do tema e pelo 

constrangimento que este estudo pode causar dentro das organizações. 

Os diversos trabalhos realizados estão limitados, principalmente, às áreas da 

Psicologia e o do Direito, ou seja, na sua maioria abordando as seqüelas psicológicas 

deixadas nas vítimas e suas conseqüências, como também as implicações jurídicas 

resultante da agressão. 

Isto demonstra a carência de pesquisas envolvendo o assédio moral no meio 

organizacional na área da Administração deixando uma lacuna a ser preenchida, pois há 

ainda muitos aspectos a serem estudados envolvendo o tema. 

Por outro lado, em relação ao contexto prático o estudo tem relevância, por 

contribuir para a compreensão e conhecimento do fenômeno dando subsídio de forma a 

orientar os gestores no seu gerenciamento e prevenção. Pois, discute um fenômeno 

contemporâneo que uma vez instalado nas organizações, desencadeia sérios danos e afeta 

diretamente o bem-estar no ambiente laboral.  

Como bem esclarece Cimbalista (2008), caracteriza-se pela degradação deliberada 

do ambiente de trabalho em que prevalecem condutas negativas de colegas ou chefes em 

relação a seus subordinados ou seus pares, acarretando prejuízos práticos e emocionais não 

só para a pessoa visada como também para a organização, refletindo-se na vida social do 

individuo, tornando as relações de trabalho estressantes. 

Sendo assim, a contribuição desse estudo destaca-se por trazer à lume as 

conseqüências do assédio, as quais afetam as organizações, como também constatar a 
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existência ou não do assédio moral na empresa, de forma a orientar os gestores no 

gerenciamento e prevenção.  

      

1.4 Estrutura da Dissertação 
 

O presente trabalho está dividido em 05 capítulos, estruturado da seguinte forma: 

No Capítulo Introdutório  estão descritos os objetivos da investigação e sua 

justificativa teórica e prática. 

O Capítulo 2 apresenta o quadro teórico que fundamenta esta proposta de 

investigação, focando especialmente os conceitos e características do assédio moral, 

relações de poder e dominação. 

O Capítulo 3 descreve o método de pesquisa utilizado neste estudo. São 

apresentadas neste capítulo as estratégias de coleta, as fontes e análise dos dados. O 

capítulo termina com a apresentação das limitações do método. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos com a investigação, envolvendo a 

análise e interpretação. Consta deste capítulo caracterização das ocorrências do assédio 

moral, destacando o papel do gestor no seu gerenciamento.  

No Capítulo 5, e último, são apresentadas as conclusões a partir dos resultados 

alcançados com a investigação, bem com sugestões para trabalhos futuros. No final, 

encontram-se as referências que subsidiaram este estudo e os anexos com informações 

complementares. 
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2 Fundamentação teórico-empírica 
 

 

O presente capítulo aborda os conceitos necessários relacionados à base teórica, cuja 

finalidade é proporcionar maior compreensão sobre o objeto de estudo. Inicialmente serão 

apresentados os principais conceitos, características e conseqüências do assédio moral no 

trabalho, contextualizando o fenômeno na organização e a revisão da literatura na área. A 

seguir são apresentados os conceitos de gestão e o do gestor como agente de mudanças e 

gerenciador das relações sociais e de trabalho no ambiente organizacional. 

 

2.1 Definindo o Assédio Moral 
 

Não existe um consenso sobre a definição do que seja o assédio moral no trabalho. As 

definições dependem da visão de cada pesquisador sobre o fenômeno, levando-se em 

consideração fatores culturais e organizacionais de cada país. Observando também a 

freqüência da conduta, tipos de atos que seriam aceito como ofensivo e tempo da duração da 

conduta. Há países em que humilhações e ofensas no local de trabalho não são consideradas 

violências porque são comuns neste ambiente (HIRIGOYEN, 2008a; BRADASCHIA 

2007). Hirigoyen (2008a) entende que o assédio moral em um local de trabalho se expressa 

por toda conduta abusiva que se manifesta, por meio de palavras, gestos, atos, escritos que 

venha a trazer dano à dignidade, à personalidade, ou a integridade física e psíquica do 

individuo, pondo em risco seu emprego em conseqüência da desestabilização emocional 

causada pelo fenômeno na vitima. Ressalte-se ser necessária a repetição do ato por um 

determinado tempo.  



24 
 

Segundo Cimbalista (2008) violência moral pode atingir qualquer pessoa dentro da 

organização, porém tem maior incidência em relações hierárquicas autoritárias e 

assimétricas, onde são observadas condutas desumanas e aéticas  de longa duração partindo 

de chefes ou mesmo colegas direcionadas a um ou mais subordinados, gerando um constante 

clima de tenção o que compromete a relação do individuo com o ambiente de trabalho e a 

própria organização. 

         Explosões pontuais são violências, mas não caracterizam o assédio moral, pois neste a 

incidência constante da violência é que o torna destruidor e normalmente, as agressões 

pontuais são apenas expressão de reatividade impulsividade sem premeditação (HIRIGYEN, 

2006b). Também o estresse do dia-dia do trabalho, derivados da grosseria, nervosismo, mau 

humor, e seguidos de um pedido de desculpa não tipificam o assédio moral.  

      O assédio pode surgir de forma insignificante confundido com brincadeiras de mau 

gosto, o que dificulta sua configuração pela vítima e a sua formalização como problema 

organizacional. Constata-se que o assédio moral afeta consideravelmente as relações 

interpessoais dentro das organizações causando um desconforto não só para a o assediado 

como também para as pessoas que estão próximas ao problema, resultando, 

conseqüentemente, numa diminuição da capacidade laboral, disseminando-se pelo ambiente 

organizacional (HIRIGOYEN, 2008a).    

Para Freitas (2001), o assédio moral vem a ser um conjunto de ações ou omissões 

que expõe trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, repetidas e prolongadas, 

no ambiente laboral e no exercício de suas funções. Constituído de procedimentos hostis, 

perversos, evidentes ou camuflados realizados por um ou vários indivíduos sobre outro, 

apresentando-se sob a forma de palavras insignificantes, gestos, alusões, sugestões e não 
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ditos que devido a sua intensidade e reiteração podem desestabilizar alguém ou mesmo 

destruí-lo. 

De outro modo, Barreto (2006a) considera que assediar moralmente um indivíduo é 

submetê-lo a uma situação de humilhação, repetitiva e prolongada nas condições de trabalho 

que, visam à desqualificação e desmoralização profissional e a desestabilização emocional e 

moral, tornando o ambiente de trabalho tenso e hostil.  Para a autora, humilhação representa 

o sentimento de ser ofendido, menosprezado, rebaixado, inferiorizado, submetido, vexado e 

ultrajado pelo outro. Fazendo com que a pessoa se sinta um inútil, sem valor; com raiva, 

indignado, revoltado, mortificado. Uma dor que é universal não conhece distâncias, limites, 

localizações ou cidade e independe de etnia, idade, sexo, estado civil atingindo 

diferentemente cada um (BARRETO, 2006a). 

Heloani (2003c) entende que o assédio tem por característica a intencionalidade, 

consistindo numa constante e deliberada desqualificação da vítima, que leva a uma 

fragilidade, com intuito de neutralizá-la em termos de poder. Um processo que se busca 

anular a vontade daquele que representa, para o agressor, uma ameaça. 

Leymann (1996b), que foi quem primeiro identificou e conceituou essa forma de 

violência no trabalho, denominou o fenômeno de mobbing e diz tratar de um conceito que se 

desenvolve em situação comunicativa hostil, em que um ou mais indivíduo coagem 

determinada pessoa de tal forma que esta é levada a posição de fraqueza psicológica. 

O fenômeno pode ser identificado por uma série de comportamentos negativos, 

hostis, anti-sociais e agressivos expressos na forma de isolamentos, fofocas, ataques à vida 

privada, críticas a pessoa ou monitoração excessiva do trabalho, sonegações de informações 

(BARRETO, 2006a; HIRIGOYEN, 2006a; FREITAS, 2001). 
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2.2 Assédio Moral no Trabalho 
 
 

O atual cenário mundial de globalização, a evolução tecnológica e a flexibilização 

das relações de trabalho, geradores de uma competitividade desmedida, são alguns fatores 

que originaram as profundas mudanças pelas quais vem passando as organizações para se 

manterem no mercado de trabalho. Paralelo a isso, as relações humanas no ambiente de 

trabalho também vêm sofrendo alguns impactos tornando as relações de trabalho, muitas 

vezes, em relações perversas. Alguns atos de tão freqüentes chegam até a serem 

considerados normais (AGUIAR, 2008; TROMBETTA, 2005). 

Os atos podem ser os mais variados; agressões verbais, comportamentos ou gestos 

violentos, ataques à vida privada, fofocas, críticas excessivas, desqualificações das pessoas 

etc (MARTININGO; SIQUEIRA, 2007). A repetição desses atos por um período longo de 

tempo é que gera o sofrimento no trabalho caracterizando o que se conhece por assédio 

moral. Essa perseguição continuada, cruel e humilhante executada pelo agressor tem o 

propósito de afastar a vítima do local de trabalho, definitivamente, apresentando danos à 

saúde mental e física (GUEDES, 2003) 

Muitas vezes a agressão é percebida por aqueles que estão próximos das vítimas, mas 

estes se mantêm indiferentes. É o que Dejours (2007a) denomina de banalização da 

injustiça social. A sociedade hoje, em conseqüência da alta competitividade, do 

desemprego e precariedade das relações sociais, encontra-se mergulhada numa profunda 

crise ética. Diante do desemprego e temerosas da exclusão social, as pessoas passam a 

desenvolver a “tolerância à injustiça” omitindo-se diante da perversidade e até algumas 

vezes colaborando com o “trabalho sujo” nos processos de enxugamento das empresas 

(DEJOURS, 2007a). 
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 Dentro deste contexto, de indiferença pelo sofrimento alheio, Heloani (2004b) 

destaca outra situação em que pode haver não só a omissão dos que sabem do assédio, mas 

também a cumplicidade deste com o agressor, por receio ou interesse. Estes aliam-se ao 

agressor nesta “perseguição” considerando que, agindo desta forma, evitam uma futura 

agressão em relação a si próprio.  

Segundo Dejours (2007a) o sofrimento inerente ao processo do trabalho não 

podendo desta forma ser eliminado. Pressões e sofrimento permeiam o ambiente de 

trabalho devendo sempre ser feito um ajuste que priorize questões como ritmo, jornada, 

hierarquia, responsabilidade e controle em uma visão coletiva. Continuando, defende o 

autor, não ser o sofrimento necessariamente patogênico, podendo, entretanto, vir a ser, 

quando houver falhas nas tentativas do sujeito em se adaptar ao trabalho. O sofrimento 

aparece no espaço de luta entre o bem-estar desejado e a doença mental ou a loucura que 

apresenta sintomas como depressão, fobia delírios, etc. 

Heinz Leymann (1996a), psiquiatra alemão, naturalizado sueco, foi o pesquisador 

considerado precursor nos estudos sobre a hostilidade no ambiente de trabalho sob a ótica da 

psicologia organizacional e responsável pela introdução do termo mobbing no universo do 

trabalho (LEYMANN; GUSTAHSSON, 1996b).   

Em seus estudos iniciais Leymann (1996a) avaliou 64 pacientes de uma clínica sueca 

de amparo psicológico após terem passado por situações de violência não-física, no 

ambiente do trabalho, constatando a manifestação de um quadro de Post-Traumatic Stress 

Disorder - PTSD (Síndrome de Estresse Pós-Traumático). Em 1984, juntamente com 

Annelie Gustafsson, publicou um artigo descrevendo suas descobertas. Somente em 1992, 

publicou um livro detalhando o assunto denominado “Mobbing” que se transformou numa 

referência sobre o fenômeno (LEYMANN; GUSTAHSSON, 1996b). 
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Leymann (1996a), também criou um instrumento para identificar a incidência do 

fenômeno. Trata-se de uma relação de situações que descrevem o sofrimento a que é 

submetido o indivíduo denominado Leymann Inventory of Psychological Terrorization – 

LIPT (Inventário de Tortura Psicológica de Leymann). São descritas, de maneira objetiva, 

45 condutas que caracterizam o assédio moral para o autor.  

O assédio moral apóia-s no poder coercitivo do medo, da humilhação e no silêncio 

imposto na medida em que se mantém uma atitude de fuga por parte dos líderes e pelo pacto 

de silêncio e tolerância entre os pares (BRADASCHIA, 2007).   

Na França, Hirigoyen (2006a), psiquiatra e psicanalista com formação em 

vitimólogia, fez um estudo sobre o assédio moral com enfoque no cotidiano de diversos 

grupos sociais, posteriormente publicado num livro que abriu espaço para grandes 

discussões sobre o assunto. Neste livro, a autora aborda a violência dentro de casa e no 

trabalho, seja entre colegas ou entre chefes e subordinados. Pela repercussão manifestada na 

grande quantidade de cartas recebidas com relatos de assédio moral, em 2001, escreveu seu 

segundo livro sobre o tema, onde especificou o assédio moral no ambiente de trabalho, 

redefinindo o conceito do fenômeno, fruto da pesquisa conduzida com 193 vítimas de 

assédio moral na França (HIRIGOYEN, 2006a).   

A redefinição do conceito de assédio moral se dá pela forte preocupação social em 

face dos danos causados e pelo reconhecimento do fenômeno e necessidade de punição, 

agora regulamentado por leis trabalhistas, na França. Houve uma mobilização da sociedade 

não só para ajudar as vítimas como também tomar medidas concretas para obrigar as 

empresas e o poder público a colocarem em prática medidas preventivas eficazes. “O 

assédio moral é uma violência sub-reptícia, não assinalável, mas que, no entanto, é muito 

destrutiva” (HIRIGOYEN, 2006a, p.17).  
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No Brasil os estudos realizados por Barreto (2006b) despertou o interesse pelo 

fenômeno. A autora pesquisou uma amostra de 2.072 trabalhadores de 97 empresas de 

grande e médio porte do ramo químico e plástico de São Paulo e constatou um ambiente de 

trabalho repleto de situações de humilhações, constrangimento, medo, insegurança, 

reprodução da violência entre colegas, transtornos da saúde mental e física, elevação do 

consumo de droga, desistência do emprego, pensamentos suicidas, devido à exposição a 

uma jornada de humilhação (BARRETO, 2000c). 

O estudo procurou aprofundar a compreensão da relação saúde-doença no trabalho 

partindo da mediação das emoções. Do universo pesquisado, a autora constatou que 42% 

dos trabalhadores entrevistados, 494 mulheres e 376 homens, mencionaram a vivência de 

situações de humilhação. Nas conversas com os trabalhadores e trabalhadoras observou que 

existia a vivência de algum modo de constrangimento e desqualificações, em expressões 

variadas como “sentir humilhado”, “sentir-se inútil”, “incapaz”, “inferior”, “fracassado;” 

“um lixo”, “um ninguém”, “um zero”. A autora define humilhação como um sentimento de 

ser ofendido, menosprezado, rebaixado, submetido, vexado e ultrajado pelo outro. E 

completa afirmando que estes são sentimentos que vão de encontro ao que se entende por 

saúde como processo biopsicossocial (BARRETO, 2006b).  

Com base nos estudos de Hirigoyen (2006b) e Barreto (2000c), Aguiar (2003) 

buscou analisar o fenômeno e a sua relação com relatos de danos morais por empregados 

demitidos por maus tratos, perseguições e humilhações no ambiente de trabalho em 

processos judiciais trabalhistas do Tribunal Regional do Trabalho – 5ª Região. Preleciona 

que a herança cultural do regime de escravidão tende a considerar que muitas condutas de 

assédio moral obedecem a respostas tidas como “normais” no cotidiano da organização e 

que surgem nas relações de trabalho. Os seus achados nos remetem para a constatação de 
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que a organização contemporânea atende às necessidades do mercado em detrimento do bem 

estar dos trabalhadores. E conclui que o assédio moral no Brasil caracteriza-se pela cultura 

que se originou do modo de produção escravocrata, com poderes e hierarquias fortemente 

autoritários e com a conseqüente desumanização das relações de trabalho e sugere a 

reeducação e mudança dos valores culturais nas relações de produção.  

O termo assédio moral, nomenclatura adotado no Brasil, surge oficialmente no 

campo do Direito Administrativo municipal por meio de um Projeto de Lei sobre o 

fenômeno encaminhado a Câmara Municipal de São Paulo que propõe a aplicação de 

penalidades àqueles que têm esse comportamento hostil no funcionalismo da administração 

direta pública direta. O projeto teve por base as pesquisas realizadas pela psicóloga, Marie 

France Hirigoyen em 1998 (AGUIAR, 2003).  

A violência e o assédio moral, dentro das organizações, originam-se da inveja do 

poder do outro e da perversidade. Um poder que pode ser real ou imaginário, mas que 

incomoda o assediador, sendo que o atributo que o expressa pode ser sustentado em 

qualquer fonte, como conhecimento, beleza, competência e relacionamento social 

(BARRETO et al., 2008a).  

O fenômeno do assédio moral nas relações de trabalho destaca dois personagens 

principais, o assediado e o assediador. O assediador tanto pode ser alguém impelido pelo 

sistema, quanto uma pessoa com uma predisposição psicológica (HIRIGOYEN, 2008a). Na 

sua maioria os assediadores são pessoas normais que podem evoluir para a condição de 

perseguidores devido à própria conjuntura do trabalho, ou por outro motivo que se conjugue 

ou não com a existência de uma propensão psicológica.  
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2.2.1 Direções do Assédio Moral 
 

A maior parte dos pesquisadores, a exemplo de GUEDES (2003), entende que o 

assédio moral pode ocorrer em diferentes direções e o classificam quatro tipos: assédio 

moral ascendente, assédio moral descendente, assédio moral, assédio moral misto. 

Detalharemos a seguir cada um deles: 

� Assédio moral descendente – Tipo de assédio que parte de um superior 

hierárquico sobre um subordinado. É o caso mais comum de expressão de abuso 

de poder, segundo Hirigoyen (2006a) geralmente acontece em estruturas mais 

hierarquizadas ou com chefes que se sentem deuses impunes. Expressando-se por 

violência física ou verbal, alterações negativas das condições de trabalho e 

chantagem permanente, culminando muitas vezes com a demissão. 

� Assédio moral ascendente – Assédio moral sofrido por um superior por um ou 

vários subordinados. É o tipo mais incomum do assédio moral, não é levado em 

consideração, mas é tão destrutivo quanto o outro. Pode ser observado quando 

um subordinado tem acesso privilegiado ao chefe de seu chefe ou aos pares de 

seu chefe, utilizando esse acesso para fazer fofocas, intrigas e insinuações 

levando o ouvinte a duvidar da seriedade da vítima (FREITAS, 2008a; 

HIRIGOYEN, 2006b). 

� Assédio moral horizontal – Trata-se do assédio moral que ocorre entre pares 

(entre colegas). Muito comum quando dois empregados concorrem ao mesmo 

cargo ou promoção. Um começa a querer desfazer do trabalho do outro. Ou na, 

situação em que alguém tida como diferente ao grupo, por motivos profissionais 
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passa a integrá-lo. É o que pode ocorrer quando uma mulher vem integrar um 

grupo que tradicionalmente é masculino (FREITAS, 2008a; HIRIGOYEN, 

2006b).  

� Assédio moral misto – Começa entre os pares (assédio horizontal) e se prolonga 

devido à omissão da chefia ou do superior hierárquico. Passando ou sendo 

cúmplice. Ex. observa-se na situação em que a pessoa encontra-se como “bode 

expiatório” por causa de um superior hierárquico ou colega de trabalho passando 

a ser responsável por todos os erros que acontecem (HIRIGOYEN, 2006a). A 

Figura 1 (2) representa graficamente as direções do assédio.      

 
Figura 1 (2): Esquema do tipo de assédio moral 

Fonte: Barreto, 2008b; Hirigoyen, 2006a; Freitas, 2001; Leymann, 1996. 
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2.2.2 Procedimento das situações de Assédio Moral 
 

Na visão de Einarsen (2000) o assédio moral trata-se de um processo, e não de um 

fenômeno, em que a vítima enfrenta condutas agressivas freqüentes e com violência cada 

vez maior. Lembrando que o assédio moral é um processo progressivo, quanto mais 

demorada for a situação hostil, mais freqüentes são os insultos, agravando ainda mais as 

conseqüências (BRADASCHIA, 2007). É comum entre as vítimas a sensação de que 

receberam tratamento injusto (EINARSEN, 2000). 

Segundo Hirigoyen (2006b) a guerra psicológica no ambiente laboral soma dois  

fenômenos: o primeiro é o abuso de poder, rapidamente desmascarado  e não 

necessariamente aceito pelos empregados. O segundo é a manipulação perversa, que 

acontece de forma insidiosa, mas que causa danos graves.  

Para Hirigoyen (2008a) em sua fase inicial o assédio moral nasce como algo 

inofensivo propagando-se insidiosamente. Nesta fase inicial identifica-se o isolamento 

moderado e a agressão restringe-se às condições de trabalho. As vitimas levam na 

brincadeira as desavenças e os maus-tratos tentando não mostrarem-se ofendidas. 

Posteriormente os ataques se multiplicam, ficando a vítima acuada numa situação de 

inferioridade, sendo submetida a manobras hostis e degradantes por períodos maiores. A 

reiteração das humilhações e vexames é que torna o fenômeno destruidor.  

Os danos sofridos atingem o amor-próprio, um atentado à dignidade. A passagem de 

uma fase a outra, muitas vezes, não é facilmente perceptível. As más condições de trabalho 

decorrentes da exposição às hostilidades são progressivamente instaladas sem que a vítima 

possa julgar em que momento tornou-se deterioradas. O assédio moral é tão sutil que as más 
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condições de trabalho só são percebidas quando comparadas às condições dos demais 

colegas (HIRIGOYEN, 2006a). 

Depois de certo tempo de duração da violência surgem sofrimentos de fobia 

recíproca: surge no assediador uma raiva toda vez que vê a pessoa que detesta e nessa 

desencadeia-se uma reação de medo (HIRIGOYEN, 2006a). Destaca a autora ser um 

comportamento agressivo defensivo. O medo provoca na vítima comportamentos 

patológico, ela reage na maior parte das vezes, de maneira veemente e confusa. Toda 

iniciativa que tome, qualquer coisa que faça é imediatamente voltada contra ela pelo 

assediador. Essa conduta objetiva transtornar, levar a vítima a uma total confusão que o faça 

a cometer erros. 

A intencionalidade é outro fator que agrava o impacto da agressão: o propósito 

deliberado de prejudicar, embora o agressor banalize o ato justificando ou negando a 

hostilidade. Para a vítima é fundamental que o agressor tenha a consciência de seu ato, pois 

a deixa mais perturbada um ato negado, levando a duvidas de suas percepções, do que um 

ato explícito e visivelmente hostil, o qual é mais fácil de enfrentá-lo (HIRIGOYEN, 2006a). 

 Muitas vezes o empregado somente toma consciência da má intenção de que foi 

objeto quando já não está mais na empresa, assim como muitos executivos se convencem de 

que apenas estão cumprindo ordens. Para Birmann (2005) a situação de assédio possui 

características altamente perversas envolvendo a vítima numa trama que a deixa sem saber 

que caminho seguir. A Figura 2 (2) apresenta um esquema das idéias de Leymann (1996) 

sobre o procedimento do assédio moral: 
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Figura 2 (2): Procedimento do assédio moral 
Fonte: Leymann, 1996. 

 

Para Freitas (2001) o processo de assédio moral começa com o abuso de poder, 

posteriormente ocorre o abuso narcísico onde o outro perde a auto-estima  podendo chegar 

ao abuso sexual.  Para a autora somente é possível o assédio porque é precedido de uma 

desqualificação da vítima que aceita em silêncio ou é endossada pelo grupo.  A vítima se 

torna aquilo que se diz dela, por ser induzida ao erro acaba desconcentrando-se e 

confirmando o erro antecipadamente imposto (HIRIGOYEN, 2006a; FREITAS, 2001).  
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2.2.3 Comportamentos hostis que caracterizam o assédio moral 
nas organizações 
       

Como já exposto o assédio moral pode ocorrer em diferentes direções: assédio moral 

descendente, ascendente, horizontal e misto. Também as manifestações do fenômeno podem 

ser as mais variadas e assumir características que permitem a sua classificação. Citando 

alguns estudos: Hirigoyen (2006a) agrupa as atitudes hostis em quatro categorias, 

começando da mais difícil de ser destacada a mais evidente. O Quadro 1 (2) a seguir elenca 

essas categorias e as respectivas atitudes.  

 

 
CATEGORIAS 

 
EXEMPLO DE ATITUDES 

 
Deterioração proporcional das 
condições de trabalho: atitudes 
que visam à desqualificação da 
vítima com críticas injustas com 
a intenção de demonstrar sua 
incompetência e pretexto para 
posterior demissão. 
 
 

 
Retirar da vítima a autonomia; Não lhe transmitir mais 
as informações úteis para a realização de tarefas; 
Contestar sistematicamente todas as decisões; Criticar 
seu trabalho de forma injusta ou exagerada; Privá-la do 
acesso aos instrumentos de trabalho: telefone, fax, 
computador; Retirar o trabalho que normalmente lhe 
compete; Dar-lhe permanentemente novas tarefas; 
Atribuir-lhe proposital e sistematicamente tarefas 
inferiores às suas competências; Atribuir-lhe proposital 
e sistematicamente tarefas superiores às suas 
competências; Pressioná-la para que não faça valer seus 
direitos (férias, horários, prêmios); Agir de modo a 
impedir que obtenha promoção; Atribuir à vítima, 
contra a vontade dela, trabalhos perigosos; Atribuir à 
vítima tarefas incompatíveis com sua saúde; Causar 
danos em seu local de trabalho; Dar-lhe 
deliberadamente instruções impossíveis de executar; 
Não levar em conta recomendações de ordem médica 
indicadas pelo médico do trabalho; Induzir a vítima ao 
erro. 

Isolamento e recusa de 
comunicação: atitudes que 
buscam isolar a vítima do grupo, 
afetando-a profundamente e 

A vítima é interrompida constantemente; Superiores 
hierárquicos ou colegas não dialogam com a vítima; A 
comunicação com ela é unicamente por escrito; Recusa 
de todo contato com ela, mesmo o visual; É posta 



37 
 

banalizadas pelo agressor 
 
 

separada dos outros; Ignoram sua presença, dirigindo-se 
apenas aos outros; Proíbem os colegas de lhe falar; Já 
não a deixam falar com ninguém; A direção recusa 
qualquer pedido de entrevista. 

Atentado contra a dignidade: 
atitudes mais freqüentes no 
assédio horizontal do que no 
descendente, feitas por colegas 
invejosos. Geralmente não 
existem reações das vítimas por 
se sentirem envergonhadas. 

Utilizam insinuações desdenhosas para qualificá-la; 
Fazem gestos de desprezo diante dela (suspiros, olhares 
desdenhosos, levantar de ombros...); É desacreditada 
diante dos colegas, superiores ou subordinados; 
Espalham rumores a seu respeito; Atribuem-lhe 
problemas psicológicos (dizem que é doente mental); 
Zombam de suas deficiências físicas ou de seu aspecto 
físico; é imitada ou caricaturada; Criticam sua vida 
privada; Zombam de suas origens ou de sua 
nacionalidade; Implicam com suas crenças religiosas ou 
convicções políticas; Atribuem-lhe tarefas humilhantes; 
É injuriada com termos obscenos ou degradantes. 

Violência verbal, física ou 
sexual: assédio declarado, 
vítimas estigmatizada como 
paranóica e as testemunhas não 
apóiam por medo.   

Ameaças de violência física; Agridem-na fisicamente, 
mesmo que de leve, é empurrada, fecham-lhe a porta na 
cara; Falam com ela aos gritos; Invadem sua vida 
privada com ligações telefônicas ou cartas; É seguida na 
rua, é espionada diante do domicílio; Fazem estragos 
em seu automóvel; É assediada ou agredida 
sexualmente (gestos ou propostas); Não levam em conta 
seus problemas de saúde. 

 
Quadro 1 (2): Categorias e condutas hostis classificadas por Hirigoyen 

Fonte: Hirigoyen, 2006b. 
 

 

De outro modo Leymann (1996) em seus estudos caracteriza cinco atitudes que 

tipificariam o assédio moral, são elas: a) atividades que impossibilitam a comunicação das 

vítimas adequadamente (não fala com a vítima); b) atividades que impactam a possibilidade 

da vítima manter contatos sociais (impedir a comunicação da vítima com outros 

departamentos ou influenciar que colegas não falem com a vítima); c) atividade que 

impactam da vítima manter sua reputação pessoal intacta (dissemina boatos sobre a vítima 

ou desqualifica seu trabalho); d) atividade que impactam a ocupação da vítima (dizer aos 

outros que o seu profissionalismo não é compatível com o que era esperado); e) atividades 
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que impactam na saúde da vítima (o conjunto das atitudes descritas acima pode afetar a 

saúde da vítima). 

  Para Hoel e Cooper (2000) as táticas de assédio mais usadas são: esconder 

informações que afetam o desempenho do indivíduo (54%) dar tarefas impossíveis de serem 

realizadas (49%). Freitas (2001b) entende que o agressor impede a reação da vítima através 

de: a) recusa de comunicação direta; b) desqualificação da vítima; c) desacreditar a vítima; 

d) isolamento; e) vexar a vítima; f) forçar a vítima cometer falhas; g) assediar sexualmente.  

 

2.3 As Conseqüências do Assédio Moral 

 

O assédio moral é um fenômeno que se encontra inserido no ambiente 

organizacional, corroendo o bem-estar do clima laboral devido às práticas das atitudes 

perversas que o caracteriza. Além das conseqüências sofridas pelas vítimas as situações de 

assédio moral afetam também a organização e a própria sociedade. Para o melhor 

entendimento da abrangência do fenômeno do assédio moral, cada conseqüência será 

tratada, separadamente, a seguir. 

 

2.3.1 Conseqüências para Organização 
 

A qualidade no ambiente de trabalho é oriunda de alguns fatores como: 

relacionamento pessoal, entrosamento, motivação, união de forças para que o objetivo maior 

seja alcançado: realização do trabalho. Dentro deste contexto podemos afirma que a 

qualidade no ambiente de trabalho, sob a visão pessoal, exige além dos relacionamentos 
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produtivos integração entre todos os envolvidos. Todo esse processo encontra-se 

comprometido quando os empregados se sentem desqualificados, despersonalizados, 

desmotivados, “coisificados”, perseguidos, assediado (BARRETO et al., 2008a;  FREITAS, 

2001b). 

Para Martiningo (2007) o fenômeno afeta não só o assediado, mas a organização 

como um todo, deteriorando o ambiente laboral de forma insidiosa, trazendo algumas 

conseqüências desastrosas. Também a omissão ou incentivo das empresas sobre a prática da 

violência moral pagam seu preço. Segundo o autor, o assédio moral tem sua causa na 

ineficiência da empresa, tendo entre outras conseqüências a queda da produtividade. 

A produtividade do individuo encontra-se afetada quando este é vítima da violência 

no trabalho ou mesmo quando só é testemunha do fenômeno. O fenômeno afeta a qualidade 

do clima de trabalho, causado um mal-estar em conseqüência do ambiente hostil, de tensão, 

de apreensão e de medo que se instala (FREITAS, 2007a).  Registros comprovam que às 

vítimas do assédio moral demonstram piores desempenham quando comparados a outros 

funcionários (HIRIGOYEN, 2006b; BARRETO et al., 2008a).  

Ao ser considerado uma questão organizacional a instalação do assédio resulta da 

negligência da organização em relação aos aspectos desencadeadores do fenômeno, não por 

vontade dos dirigentes, mas por se omitirem. “O assédio moral ocorre porque encontra um 

terreno fértil e tende a se cristalizar como uma prática porque seus autores não encontram 

maiores resistência organizacional ou reprovação nas regras (BARRETO et al., 2008a, 

p.39)”. Destarte, tem consciência o assediador que sua conduta não lhes traz maiores 

prejuízos, pois a possibilidade receber punições por parte da organização ou a reprovação 

dos colegas é muito reduzida (MARTININGO, 2007). 
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Além do impacto na produtividade a ocorrência do assédio moral nas organizações 

também favorece ao aumento do absenteísmo, devido ao afastamento do funcionário para 

tratamento de saúde em decorrência das seqüelas deixada pela violência. Não raro às vezes 

em que ocorre o pedido de demissão, dependendo dos distúrbios deixados na vítima da 

violência (HIRIGOYEN, 2006b; FREITAS, 2007a). 

Devido ao desequilíbrio emocional que causa a vítima fazendo com que haja perda 

da concentração no trabalho o assédio moral também pode ser causa do acidente de trabalho, 

sendo este outro fato que gera o absenteísmo na organização e eventual perda de 

equipamentos (CIMBALISTA, 2008). Outro ponto a ser destacado e que tem relação com o 

absenteísmo e as demissões provenientes do assédio é o turnover promovendo maiores custo 

para a reprodução de pessoal (FREITAS, 2007a). 

    Outro dano sofrido pela organização, pela prática do assédio moral, relaciona-se a sua 

imagem externa em virtude dos processos em tribunais, na mídia, sua reputação junto aos 

consumidores e ao próprio mercado de trabalho, na redução de atrativos de recrutamento de 

pessoal em virtude da exposição negativa do nome da empresa (CIMBALISTA, 2008; 

FREITAS, 2007a). 

    Corroborando com os autores citados acima Hoel et al. (2003) elenca alguns fatores que 

devem ser observados em relação ao ônus gerados  pelo stress e pela violência nas 

organizações. Na Figura 3 (2) a seguir estão descritos tais fatores; 
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Figura 3 (2): Fatores que geram custo para a organização 
Fonte: Hoel et al. (2003). 

 

 

2.3.2 Conseqüências para o Indivíduo 
 

Pode-se dizer que a atividade do trabalho sempre esteve presente no decorrer da 

sociedade chegando até mesmo a passar despercebido (BARRETO et al. 2006). O trabalho é 

indispensável na construção do sujeito moderno (SCAFONE, 2004). E assume uma 

centralidade explicada pelas inúmeras modificações radicais sofridas na organização do 

trabalho a partir da industrialização e suas conseqüências para os trabalhadores 

(PELLISSARI et al., 2007). Após as idéias de Taylor e Ford a cerca da divisão e 

especializações das tarefas, produção em série e a fragmentação entre planejamento e a 

execução do processo produtivo, surgiu uma nova concepção de trabalho. As organizações 
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passaram a ser o centro da sociedade, devido à importância que adquiriram, e em 

conseqüência passa o trabalho a ser um dos componentes centrais se não o mais importante 

na construção da identidade do sujeito ( PELLISSARI et al, 2007). 

Segundo Barreto (2006b) a vida particular do trabalhador confunde-se com a da 

empresa onde seu tempo depende da demanda e necessidades empresariais. Mas do que para 

suprir às necessidades pessoais, o trabalho os torna vivo, útil, produtivo, inserido num 

contexto social. Corroborando, Morin (2001) diz ser o trabalho uma necessidade, uma 

dimensão importante na vida do indivíduo, ocupando e dando-lhe sentido, principalmente 

quando se tem a possibilidade de escolher o caminho fazendo o que estar de acordo com a 

sua personalidade. Neste sentido, Dejours (2007a) afirma que a forma como a organização 

do trabalho se dá influencia diretamente sobre a capacidade mental, sobre a esfera de 

realizações, dá motivações e dos desejos dos indivíduos. Segundo este autor a organização 

do trabalho, nos dias atuais, origina a fadiga, desgaste e sofrimento caracterizando a 

produção um processo destrutivo. 

Pressões e exigências desordenadas e intensas agravam o quadro para o 

desencadeamento dos transtornos a saúde física e mental do trabalhador (BARRETO  et al., 

2008a). Ressalte-se que mesmo reconhecendo a importância e necessidade do trabalho para 

o indivíduo como fonte de construção satisfação, riqueza, bens matérias àqueles que 

executam, pode, também, significar escravidão, sofrimento, doença e morte 

(SELLINGMAN-SILVA, 1990). 

Entre os fatores que dão causa ao sofrimento no ambiente laboral afetando 

diretamente a vida do trabalhador está o assedio moral, com conseqüências para a saúde do 

trabalhador inexoráveis, sendo uma das causas mais importantes de estresse laboral. 

Podendo causar ou agravar muitos transtornos psicopatológico, psicossomático e 
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comportamental (FREIRE, 2009). A Figura 4 (2) explica, resumidamente, os sintomas 

desses transtornos. 

 
 

Figura 4 (2): Sintomas dos transtornos Psicopatológico, Psicossomático e Comportamentais 
Fonte: Organização Mundial de Saúde 2004. 

 
     

Questiona-se sobre a existência de um perfil psicológico que caracterize a vítima. 

No entanto, qualquer um pode ser vítima de assédio moral. Contudo, agressores e 

testemunhas costumam atribuir o problema às pessoas frágeis ou portadoras de uma 

patologia particular, vítimas natas, de alguma maneira (HIRIGOYEN, 2006b). 
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O perfil psicológico específico da vítima, incontestavelmente, se estabelece nos 

contextos profissionais nos quais o fenômeno transita livremente (HIRIGOYEN, 2006b). 

Continua a autora, “não temos reações iguais diante de situações de assédio moral. Certas 

pessoas, por suas histórias ou personalidades, são menos capazes de se proteger, sofrerão 

mais e terão mais dificuldade em se defender” (HIRIGOYEN, 2006b, p.228).    

Quanto aos motivos mais prováveis que caracterizam a vítima de assédio têm-se 

registrado os motivos raciais ou religiosos, as deficiências, a idade avançada, a orientação 

sexual, o cargo ou a posição de destaque, entre outros. Apesar das pré-disposições 

apontadas, não há uma maior especificidade na escolha, apenas a vítima desperta a atenção 

do assediador de alguma forma (HIRIGOYEN, 2008a). 

 A gravidade das conseqüências deixada pelo assédio moral depende da identidade 

da vítima, das relações entre as pessoas, do período de duração do fenômeno e do número 

de pessoas implicadas (HIRIGOYEN, 2008a). Entendendo como identidade “uma 

expressão subjetiva e refere-se a tudo aquilo que é vivenciado como eu em resposta à 

pergunta quem és, sendo aprendida através da representação de si mesmo” 

(SEGABINAZZI, 2007). 

Destarte, o assédio moral pode provocar a perda da identidade do sujeito vitimado 

influenciando por muito tempo o temperamento da pessoa. Ou seja, a identidade é 

construída gradativamente, desde a infância, não estando nunca definida. O fenômeno gera 

na vítíma uma incapacidade de reação psicológica que pode ter como conseqüências o 

surgimento de traços da personalidade, anteriores, ou distúrbios psiquiátricos. A pessoa 

entra num estado de alienação, perdendo o próprio domínio sentindo-se afastada de si 

mesma (HIRIGOYEN, 2006b). 
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      Há caso em que a pessoa sente-se esmagada, perde toda a paixão pela vida, pelo 

que faz, entra num quadro de depressão crônica é o que se denomina os pesquisadores de 

“desvitalização”, sendo entendido também como “assassinato psicológico” (HIRIGOYEN, 

2006b). Em outros casos observa-se na vítíma a “rigidificação” de sua personalidade e 

desenvolvimento de traços paranóicos. Neste caso a vítima passa a ter uma desconfiança 

excessiva, desconfia de tudo e de todos (HIRIGOYEN, 2006b).  

 Destarte o assédio moral causa graves danos psicológicos aos indivíduos, entre as 

formas de sentimentos mais freqüentes, segundo a literatura, causados pelo assédio moral 

encontra-se a humilhação e a vergonha (HIRIGOYEN, 2006b; BARRETO et al. 2008a; 

FREITAS,2001; GUEDES, 2003). 

          Segundo Ades (1999) a humilhação depende do contexto em que ocorre e cada 

individuo reage de forma diferente dependendo da sua suscetibilidade diante do ato. 

Equivale a um sentimento de injustiça diante, que está relacionado a dois contextos:  

primeiro é um choque entre a autopercepção e a percepção do outro, ou seja, como o 

individuo se vê e como ele é visto pelo outro; segundo envolve o sentimento de violação  

das regras de condutas dos indivíduos. 

            A humilhação é a percepção do rebaixamento induzida por um juízo ou 

comportamentos depreciado por outrem. Sendo a suscetibilidade constatada naquele que se 

sente inferior ou no que ele sente outros podem o caracterizar como inferior (ADES, 1999). 

          A vergonha também é um sentimento presente nas pessoas que sofrem esse tipo de 

agressão. Segundo Ades (1999), a recriminação recai sobre o que a pessoa é não sobre algo 

que tenha feito.  A avaliação negativa que uma pessoa faz de si está relacionada a seus 

valores, suas regras e seus padrões. Dentro deste contexto, tudo pode ser motivo de 
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vergonha. Assim, qualquer coisa pode envergonhar o indivíduo desde uma parte de seu 

corpo ou um fracasso experimentado. A percepção que o individuo tem sobre si e os outros 

relaciona-se a padrões internalizados de condutas, formados a partir de valores negativos e 

desejáveis (ADES, 1999).  . 

  De outro modo Barreto et al. (2008a) preleciona que o ostracismo imposto pelo 

assédio suscita uma reação social que, não raro, pode levar o indivíduo ao uso de drogas, 

sendo o álcool a mais comum. Podendo também haver a reprodução da violência sofrida 

em outros espaços sociais.  

Para a autora, “estar desempregado ou ficar sem emprego, mesmo que  

temporariamente, é devastador para a identidade do indivíduo (BARRETO, 2006b, p.142). 

Pelo exposto, conclui-se que o assédio moral traz danos sérios a saúde física e mental e 

conseqüentemente para a organização devendo ser buscada soluções para erradicá-lo do 

ambiente laboral. 

 
 

2.3.3 Conseqüências para a Sociedade 

 
Estudos demonstram que o assédio moral tem sido estudado basicamente como uma 

questão individual, em que as pesquisas envolvem a prática de ato ilícito sobre uma pessoa 

deixando-a doente ou a perder o emprego. Este é o ponto de partida do fenômeno quando 

ele já se encontra materializado e culmina em uma causa médica ou jurídica Porém, deve 

ser observado que o assédio moral no ambiente laboral é um processo contínuo com 

conseqüências ainda mais amplas e complexas. Diz respeito como, já abordado 

anteriormente, a esfera individual, organizacional, mas também a esfera social (BARRETO, 
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2008a). “Sendo os seus impactos e prejuízos arcados ou imputados em diferentes graus 

sobrepostos” (FREITAS, 2007a, p.3). 

Apesar do assédio moral no âmbito social ser ignorado, suas conseqüências afetam a 

todos direta ou indiretamente. Assim sendo, toda vez que um indivíduo sofre os ataques 

nefastos do assédio moral ocorre, como todo traumatismo violento, uma violação do 

psiquismo levando essa pessoa a delirar de maneira mais ou menos transitória, tendo como 

conseqüência seu afastamento do trabalho que pode ser de forma provisória ou definitiva 

(HIRIGOYEN, 2008a).  Em qualquer uma dessas situações a sociedade tem um preço a 

pagar: o afastamento, por si só já gera um aumento no número de atendimento nos 

hospitais, o que poderia ser evitado; se for de forma prolongada tem como conseqüências 

benefícios previdenciários e sendo de forma definitiva gera aposentadoria precoce onerando 

o sistema previdenciário, com custo para os contribuintes (BARRETO, 2006b; FREITAS, 

2007a). Corroborando Hoel et al. (2003) informa que o stress e a violência originária do 

fenômeno causam aumento da pressão sobre os serviços sociais e sobre a previdência 

social, em especial nos casos em que as vitimas se tornam não empregáveis. 

Isolamento e a vergonha deixam em algumas vítimas o sentimento de solidão, que 

leva ao ostracismo. Os trabalhadores se vêem ocupados cuidando das próprias feridas e 

tentando superar a própria dor, razão pela qual ocorre o isolamento da família e do circulo 

de amizade. O fenômeno causa um desgaste nefasto na família, deixando muitas vezes os 

filhos, além de privados da presença paterna, expostos também ao descontrole, à irritação 

desencadeando o sentimento de abandono e de não serem amados (BARRETO et al. 2008a; 

HIRIGOYEN, 2008a). 

As questões que envolvem indenizações judiciais em decorrência do assédio ou em 

decorrência de acidentes provenientes deste, tendem a sobrecarregar o sistema judiciário 
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com demandas que podiam ser evitadas ou solucionadas na esfera organizacional 

(FREITAS, 2007a). Ademais, os custos econômicos deste tipo de violência relacionados a 

processos indenizatórios movidos pela vítima, certamente são repassados a custos e preços, 

sendo normal o repasse das margens de lucro para ajustar os custos jurídicos ou financeiros 

(CIMBALISTA, 2008). Corroborando, Martiningo (2007) relata que a perda da imagem da 

empresa ou sua reputação reflete em prejuízos para a sociedade na medida em que isso 

pode gerar a perda de mercado por parte da organização e conseqüentemente o aumento do 

desemprego, a diminuição das receitas do país afetando o nível de renda e a qualidade de 

vida dos cidadãos. 

 

 

2.4 Poder, dominação e conflito nas organizações 

 
O poder e suas implicações é uma temática que se reveste de muito interesse para 

os estudiosos das organizações, à medida que cada organização, considerando que as 

relações de poder emergem do convívio social, cria formas e estratégias diferenciadas para 

regular os conflitos e as contradições que se apresentam nas relações de trabalho.  

Neste sentido, entender os mecanismos subjacentes às estratégias de dominação 

constitui-se num caminho adequado para explicar o comportamento de gestores e 

funcionários. Perceber como se dá a normatização das relações de trabalho, o 

estabelecimento de deveres, o envolvimento com a ideologia da empresa, as relações de 

dominação, os conflitos que acompanham os esquemas hierárquicos e funcionais, são 

ambíguos e de difícil compreensão. O poder, por esta razão, pode ser meio pelo qual 
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conflitos são regulados em forma de dominação e que possibilita a adaptação, a adesão e o 

conformismo dos indivíduos organizacionais (PAGÈS, 2008) . 

Uma breve aproximação com o conceito de poder permite perceber diferentes 

perspectivas e abordagens, dependendo da visão teórica adotada. A sociologia volta seu 

foco de interesse para as macroestruturas sociais, enquanto a psicologia direciona seu olhar 

para os indivíduos. No meio termo entre estas duas abordagens, a teoria organizacional 

busca entender o comportamento humano nas organizações e as conseqüências das relações 

de poder entre os atores sociais (KRAUSZ, 1991). 

Weber (1984) apresenta uma definição de poder que se aproxima do entendimento 

mais genérico do termo, ao tratar o poder como a possibilidade que um indivíduo ou grupo 

tem de impor sua própria vontade sobre o outro. Pode se inferir do conceito apresentado 

que o autor entende que poder é a imposição unilateral da própria vontade, mesmo que 

contra ela exista a resistência do sujeito passivo, sendo exercida dentro de uma relação 

social, em qualquer circunstância. Em oposição ao conceito weberiano, Arendt (2004) 

define o poder como a faculdade de obter um acordo quanto à ação consensual entre os 

atores sociais, no contexto da valoração do diálogo livre de violência. Por sua vez, Morgan 

(1996) concebe o poder como a habilidade que um indivíduo ou grupo tem de conseguir 

que o outro desempenhe determinada ação que de outra maneira não seria executada. Os 

três autores entendem o poder como um potencial que se atualiza em ações, mas cada um se 

baseia num modelo de ação distinto. Weber (1984) e Morgan (1996) tratam o poder como 

uma relação de mando e obediência, enquanto Arendt (2004) busca a abordagem que 

fundamenta o conceito de poder no consentimento e não na violência, corresponde a 

habilidade humana não apenas para agir, mas fundamentalmente para agir em consenso. 
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Desta aproximação com a conceituação de poder depreende-se que o mesmo 

constitui-se de práticas sociais construídas historicamente no ensejo de múltiplas 

correlações, permanecendo em constante transformação (MOTTA, 1986). Outro aspecto 

importante a analisar é a relação e, principalmente, a confusão estabelecida entre o termo 

poder e outros vocábulos, conforme descrito a seguir. 

Numa abordagem preliminar, ao tratar das relações de poder, emprega-se o termo 

influência, que na concepção de Katz e Kahn (1970, p.251) “influência é uma transação 

interpessoal na qual uma pessoa age de modo a modificar o comportamento de outra de 

algum modo intencional”. Nesse sentido, o poder é visto como a capacidade de exercer 

influência e o controle surge como instrumento para fazer valer a influência. 

As relações de poder não são facilmente compreendidas ou percebidas, tanto é 

assim que Foucault enfatiza que “o poder se exerce mais que se possui, que não é o 

privilégio adquirido ou conservado da classe dominante, mas o efeito de conjunto de suas 

posições estratégias – efeito manifestado e às vezes reconduzido pela posição dos que são 

dominados”. Nesta linha de entendimento, deve-se analisar também a questão da 

dominação nas estruturas sociais e suas implicações manifestas como prática social nas 

organizações. A dominação, portanto, é uma forma de poder, à medida que retrata a 

adoção, pelos dominados, do conteúdo da vontade do dominante (MOTTA, 1986). 

O poder também está relacionado com o conceito de autoridade. Katz e Kahn 

(1970), afirmam que a autoridade é o "poder legítimo", derivado de seu papel ou posição na 

estrutura social. Esta abordagem é associada com posições ou papeis sociais onde a 

autoridade é a relação legítima de dominação e sujeição. Esse poder legítimo sustenta-se, 

na concepção de segundo Weber (1984) em três categorias de dominação: a tradicional, a 

carismática e a racional-legal. 



51 
 

Uma inferência das abordagens do poder que se pode alcançar é o seu caráter 

relacional, onde as condições de poder estão presentes em todas as sociedades e em todas as 

condições históricas, conforme ressaltado por Pagès et al. (2008), ao enfatizar que ao 

"atravessar todo o corpo social", as relações de poder constituem, então, objeto de diversos 

campos das ciências sociais, permitindo sua análise por diversos enfoques: 

• Econômico: baseado nas análises marxistas, as relações de poder aparecem na 

separação dos trabalhadores em relação aos meios de produção e ao produto de 

seu trabalho, como um fenômeno de alienação a partir da não propriedade dos 

meios de produção; 

• Político: as relações de poder são analisadas a partir da autonomia ou do 

controle sobre as decisões e a organização social; 

• Ideológico: as relações de poder aparecem como um fenômeno que atua no 

campo do sentido e dos valores; 

• Psicológico: as relações de poder são analisadas como fenômenos de 

dependência, de projeção e/ou introjeção, que fazem parte do vínculo social. 

Assim, as relações de poder estão no corpo e na mente, no indivíduo e no social. 

Inserem-se na constituição do sujeito, na compreensão e aceitação das normas sociais e 

estendem-se até as práticas econômicas Pagès et al. (2008). Ainda, segundo este autor, nas 

organizações, as relações de poder se apresentam não mais como poder de indivíduos ou 

grupos sociais, mas como um sistema econômico-político-ideológico-psicológico 

estruturado de uma forma combinada e permitindo o desenvolvimento de processos de 

mediação e ocultação de contradições sociais e psicológicas. 
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Assim, cada indivíduo se insere de alguma forma nas relações de poder. Para 

buscar atender a seus objetivos específicos, procurando utilizar de recursos, mecanismos e 

estratégias que detém em momentos distintos. Porém, as relações de poder são assimétricas, 

desiguais quanto à alocação do poder e a possibilidade de acesso e uso de recursos, o que 

faz das relações sociais um jogo complexo, que inclui conflito, resistência, conformismo e 

regulação. 

 

2.4.1 O papel do Gestor nas Relações de Poder 
 

 

O sucesso de uma organização depende de seu desempenho que está relacionado 

com a contribuição das pessoas que a compõe e da forma como elas estão organizadas, 

estimuladas e capacitadas. Depende ainda de como são motivadas no ambiente de trabalho, 

ou seja, a organização do trabalho exerce enorme influência nas relações de trabalho e isso 

está atrelado nas relações de poder da organização mediadas sob diferentes formas: no nível 

econômico, sob forma de recompensas salariais, possibilidades de carreira, aceitação de 

diferentes etnias ou de gênero; no nível político, por meio das técnicas de administração; no 

nível ideológico, através da produção de uma ideologia dominante; no nível psicológico, 

através do surgimento da relação prazer-angústia.   

Para Pagès (1987), a análise do poder nas relações de trabalho na vertente 

psicológica, a organização funciona como um sistema de mediação das contradições que se 

manifestam entre os trabalhadores e a empresa. Esse sistema estabelece os parâmetros de 

uma aliança que equilibra as restrições da empresa e os privilégios dos indivíduos. A 

aliança firmada permite ao individuo proteger-se da angústia, propondo-lhe um sistema de 
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defesa sólido, organizado e legitimado pela sociedade. Em contrapartida, exige sua 

colaboração na manutenção do poder e evita o confronto de suas contradições íntimas. Em 

outras palavras, capacidade de uma organização levar pessoas a produzirem reside no fato 

de ser ela um ente capaz de oferecer respostas a contradições que se iniciam no sistema 

sócio-político e acabam por se interiorizar no inconsciente do indivíduo. 

Segundo o autor a ação mediadora encobre e oculta processos contraditórios, 

tentando antecipar e transformar as contradições antes que elas se transformem em conflitos 

coletivos. Tudo se passa como se as contradições fossem constantemente retomadas no 

momento em que elas poderiam desembocar num conflito aberto com a empresa (PAGÈS, 

1987). 

A compreensão das relações de poder e dos sistemas de dominação torna-se um 

fator extremamente importante para elucidar as relações entre a empresa e o empregado. O 

desenvolvimento da dominação psicológica, onde o indivíduo tende a assumir a 

organização como sendo sua, constitui parte desta elucidação. Na relação 

sujeito/organização há algo maior: as formas de controle e dominação através do medo.  

O medo sempre esteve presente no ambiente laboral. O medo e a angústia do 

trabalhador empregado é uma das conseqüências do desemprego. O medo e a angústia 

agravam o sofrimento mental. À medida que diminui a segurança no emprego, o medo abre 

uma porta para o sofrimento. O sujeito sofre dentro e fora da organização. O desempregado 

tem medo de não encontrar um novo emprego e o empregado sofre com as pressões e 

ameaças da possibilidade do desemprego. 

Segundo Dejours (2007a) o sofrimento é considerado inerente ao processo de 

trabalho e assim, não pode ser eliminado. O sujeito está sempre submetido a pressões e 

sofrimento no trabalho, sendo sempre necessário um ajunte entre a subjetividade e a 
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organização do trabalho, priorizando questões como ritmo, jornada, hierarquia, 

responsabilidade e controle, em uma visão coletiva. O sofrimento, porém não é 

necessariamente patogênico, mas pode vir a se tornar, quando falharem todas as tentativas 

do individuo para adaptar-se ao trabalho.  

É nesse ajuste que o trabalhador coloca em prática sua criatividade, utilizando 

estratégias defensivas, construídas, organizadas e gerenciadas coletivamente e que 

transformam situações indesejáveis em possibilidade de prazer. O sofrimento consiste no 

espaço de luta situado entre o bem-estar almejado e doença mental ou a loucura que 

apresenta sintomas como delírio, depressão, fobia, inibição, excitação, etc. (DEJOURS, 

2007a).  

Mas, quais as conseqüências do medo mobilizado nas relações de trabalho para o 

sujeito? Em análise sobre o medo no ambiente organizacional Dejours (2007a) aponta que 

o medo deve ser sempre analisado em relação aos processos de demissões e precariedade 

do trabalho. Compreende a relação dos fatores externos à estrutura do trabalho como 

orientadora de uma conduta interna e propõe quatro efeitos principais para a mobilização 

do medo: a intensificação do trabalho e o aumento do sofrimento subjetivo, ou seja, 

transformar o medo em produtividade, usando-o como instrumento de manipulação; a 

neutralização da mobilização coletiva enfraquecendo a ação e a resistência do trabalhador; 

a emergência da estratégia coletiva para não perceber o sofrimento e a injustiça infligidos a 

outrem, usando o silêncio como forma de vivenciar e enfrentar o processo da demissão; e o 

individualismo como recurso de agravamento da competição: o inimigo é o colega ao lado 

que passa a ser uma ameaça ao emprego. 

Dejours (2007a) ainda propõe que o consentimento mantém o status quo do dilema. 

Segundo o autor, as motivações subjetivas do consentimento têm um papel decisivo, se não 
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determinante. Pelo sofrimento se forma o consentimento para participar do sistema. Não 

estão em questão a competência e a habilidade, mas as pressões sociais do trabalho. Como 

já mencionado, a relação entre a organização do trabalho e o funcionamento psíquico se faz 

de forma conflituosa, sendo o principal desafio da organização compreender essa dimensão 

do sofrimento humano.   

Segundo Chanlat (1996) o indivíduo deve ser analisado com ser completo e não 

como mais um recurso a disposição da organização. Deve ser visto como um ser único, 

como um indivíduo, porém, mas genérico conquanto espécie. Ativo, em quanto 

construtores parciais da realidade social e reflexivo, em quanto capacitados para o 

aprendizado de uma realidade social e reflexivos. Um ser dotado de linguagem, meio 

indispensável para estabelecer relações. Um ser de desejos, pulsão e relação, pontos 

relevantes para sua própria percepção e conhecimento. Um ser humano Simbólico, meio 

pelo qual reconhece o mundo a sua volta. Um ser inserido um contexto de tempo e espaço. 

Kotter (2000) também observando empreendeu uma investigação com muitos 

gestores de uma ampla faixa de diferentes indústrias e descobriu, como que era difícil 

enquadra o comportamento dos gestores nas categorias tradicionais de planejamento, 

organização, controle, etc. Constatou dois desafios que deveriam ser vencidos pelos 

gestores gerais: conceder o que fazer apesar da sobre carga de incerteza, ambigüidade e 

informações; realizar coisas com um grupo grande e diverso de pessoas apesar de ter pouco 

controle sobre a maioria delas.  

Concluiu que; gestores eficazes inicialmente se engajam no estabelecimento de 

agendas, composta de metas e planos livremente conectados que abordam 

responsabilidades a longo e curto prazo com variações de assuntos financeiros, 

mercadológicos e empresarias. Ao contrario de processos formais de planejamento, as 
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agendas de gestão às vezes contem metas e planos que não tem uma conexão tão explicita 

como processo formal de planejamento sugeriria. Dependem os gestores mais das 

discussões com outros do que de relatórios, livros e outras fontes para a produção desses 

planos. As informações usadas no estabelecimento de agendas são aplicadas, em boa parte, 

tanto de forma consciente como inconsciente. Também os gestores desenvolvem redes de 

relacionamentos de cooperação com pessoas necessárias para o cumprimento de suas 

agendas e implementam suas agendas envolvendo toda sua rede de relacionamento (Kotter 

2000). 

No cotidiano da organização a violência está ligada às exigências impostas pelo 

sucesso profissional. Quanto mais a empresa progride, mais o senso de humanidade do 

sujeito regride; quanto mais ele se identifica com o sucesso da organização, mais perde sua 

autonomia e passa a fazer parte de um sistema manipulador. Nesse cenário, depreende-se 

que o modo como as relações de trabalho estão estabelecidas e são geridas permitem e 

justificam a instalação da violência no trabalho (BARRETO et al.,2008a). 

O debate em torno do assédio moral enquanto fenômeno observado nas relações de 

trabalho, portanto, deve considerar a responsabilidade que a organização do trabalho, como 

pano de fundo, exerce sobre os seus principais atores: a vítima e o vitimizador. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

3 Procedimentos metodológicos 
 
 

Nesta seção apresenta-se a sistematização da pesquisa para atender aos objetivos 

propostos, especificando sua caracterização e delimitação, os critérios para seleção dos 

casos, incluindo os procedimentos para coleta e análise de dados. A delimitação refere-se 

ao recorte que o autor coloca em seu estudo. Este recorte é importante, visto que a realidade 

é extremamente complexa, por um lado, e histórica por outro, o que inviabiliza uma análise 

do todo. Foca-se, portanto, apenas parte dessa realidade (VERGARA, 2005). 

 
 
 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

 
A atividade de pesquisa busca compreender e apreender os fenômenos que 

acontecem na realidade social, a partir do questionamento, da dúvida e da crítica. Com este 

delineamento, a presente investigação caracteriza-se como “atividade teórica ou 

experimental empreendida primordialmente com o fim de adquirir novos conhecimentos 

sobre os fundamentos subjacentes aos fenômenos e fatos observáveis (STOKES, 2005, 

p.23)", com os objetivos de descrever e explicar o fenômeno do assédio moral em uma 

concessionária de veículos, com abordagem qualitativa, prioritariamente. Tem como 

estratégia de pesquisa o estudo de caso exploratório e descritivo. Os instrumentos de coleta 

de dados foram o Inventário de Tortura Psicológica de Leymann – LIPT e questionários 

com perguntas abertas. Para análise dos dados foram utilizadas as técnicas de análise 

gráfica dos inventários e de análise do discurso para os conteúdos dos questionários com 

perguntas abertas. 
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Neste estudo, optou-se pela abordagem qualitativa como pressuposto de coleta, 

análise e interpretação dos dados, na tentativa de interpretação dos significados das 

respostas dadas pelos atores (GODOI e BALSINI, 2006). Para Richardson (2008), a 

pesquisa qualitativa é a tentativa de compreender as características e os significados que 

são apresentados pelos entrevistados. Ressalte-se que os aspectos não quantificáveis do 

fenômeno estudado são os mais significativos e importantes para os procedimentos de 

pesquisa. Dentro da perspectiva qualitativa, um fenômeno pode ser mais bem 

compreendido no contexto em que ocorre e do qual faz parte, devendo ser analisado de 

forma integrada (GODOY, 1995). Ainda, segundo esta autora, o pesquisador deve sair a 

campo tentado “captar” o fenômeno, a partir das perspectivas das pessoas envolvidas, 

considerando todos os pontos de vistas relevantes.    

Para compreender o assédio moral como uma conduta antiética nas relações de 

trabalho como também seu gerenciamento pelo gestor a estratégia que melhor atendeu aos 

objetivos desta pesquisa foi o estudo de caso qualitativo, por ser adequado quando o foco 

está em fenômenos contemporâneos nos quais há pouco controle sobre os acontecimentos, 

mantendo-se uma abordagem holística, um caminho para olhar, descrever e interpretar a 

realidade social, a partir de um contexto específico (GODOY, 2006; YIN, 2005). Tendo 

como escopo principal analisar uma dada unidade social que pode ser uma organização, 

uma situação em particular ou até mesmo um simples sujeito, mas de forma intensa 

(GODOY, 2007). 

             Para Yin (2005, p.32), “ um estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e contexto não estão claramente definidos” e nem “se 

podem manipular comportamentos relevantes”, pois “o pesquisador tem pouco controle 
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sobre os acontecimentos” (YIN, 2005, p.19 e p.26). A utilização deste método objetivou 

uma descrição do fenômeno do assédio moral dentro da empresa pesquisada, a partir do 

olhar dos gestores e funcionários, com a perspectiva de compreender o significado do 

fenômeno para os envolvidos. Teve como propósito expressar a relevância teórica do 

fenômeno do assédio moral, no intuito de “fornecer as respostas para as questões teóricas 

do estudo e a contribuição de cada conjunto de dados, categorias encontradas e conceitos 

elaborados para a explicação do fenômeno em questão” (GODOY, 2006, p.130).  

Como ressalta Godoy (2006), o estudo de caso pode apresentar diferentes tipos, 

porém, neste estudo, optou-se pelo estudo de caso exploratório e descritivo como a melhor 

possibilidade de abordar o fenômeno estudado. Para a referida autora, o estudo de caso 

descritivo é um importante método de coleta de dados porque apresenta “ informações sobre 

fenômenos pouco estudados. Freqüentemente formam uma base de dados para futuros 

trabalhos comparativos e de formulação de teoria” (GODOY, 2006, p.124). Dentro desta 

perspectiva, propõe-se investigar “o que é”, considerando como objeto de estudo uma 

situação específica, um grupo ou um indivíduo. Ou seja, o estudo descritivo permite 

identificar as características do fenômeno como tal, possibilitando também sua 

classificação e ordenação. (RICHARDSON, 2008). 

A pesquisa exploratória envolve levantamento bibliográfico, envolvimento com 

pessoas que tiveram ou tem experiências prática com o problema e analise de exemplos que 

estimulam a compreensão. Possui a finalidade básica de desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e idéias para a formulação de abordagens posteriores. Visa proporcionar um 

maior conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, afim que este possa formular 

hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos posteriores (GIL, 1999).    
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Por outro lado, o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que tem como 

diferenciador a capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências – documentos, 

artefatos, entrevistas e observações (YIN, 2005). Destarte, quanto ao procedimento essa 

pesquisa classifica-se como pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Sendo assim, 

segundo Lakatos e Marconi (2008) verifica-se que: 

a) a pesquisa bibliográfica abrange todo o material publicado em relação ao tema 

em estudo, com finalidade de colocar o pesquisador em contato com tudo que foi 

publicado sobre determinado assunto; 

b) a pesquisa de campo procura localizar na realidade a ser observada, elementos 

que permitam a análise da questão para a qual se procura uma resposta que se 

queira comprovar. 

 

3.2 Breve Caracterização da Empresa Pesquisada 
 

A pesquisa foi desenvolvida em uma concessionária de veículos, de grande porte, 

com quadro funcional de aproximadamente 180 funcionários, situada na cidade de Manaus. 

A empresa foi fundada em 1955, começou com multimarcas de veículos e, no mesmo ano, 

tornou-se concessionária exclusiva da MG, marca Chevrolet para as regiões do Amazonas, 

Roraima e Rondônia. Neste estudo será designada por Veículos Rápidos Ltda. 

 

3.3 Participantes da Pesquisa 

O primeiro contato com a empresa aconteceu por carta de autorização, encaminhada 

ao Diretor Presidente, em 15 de abril de 2009. Devido aos compromissos, a Direção da 
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empresa verbalizou a resposta somente em maio de 2009, autorizando a aplicação dos 

instrumentos de pesquisa. 

Para organizar e facilitar o contato com os sujeitos, a Direção disponibilizou a 

Secretária da Presidência como responsável para distribuir os instrumentos da pesquisa e 

dirimir quaisquer dúvidas sobre os procedimentos de coleta de dados. 

 A escolha dos sujeitos pesquisados obedeceu aos critérios de entrega manual e 

pessoal a cada funcionário da empresa e do envio espontâneo das respostas aos Inventários 

de Tortura Psicológica de Leymann – LIPT e do envio, por e-mail, dos questionários com 

perguntas abertas para os principais gestores, conforme organograma institucional.  

 

3.4 Instrumentos de Pesquisa 
 

 

        Como meio para coleta de dados foram usados dois tipos de instrumentos: Inventário 

de Tortura Psicológica e questionários com perguntas abertas. 

 

3.4.1 Inventário de Tortura Psicológica de Leymann – LIPT  
 
 

O Inventário de Tortura Psicológica de Leymann – LIPT apresenta 45 (quarenta e 

cinco) afirmações que tipificavam as atitudes de assédio moral. Segundo HIRIGOYEN 

(2006, p.117), este instrumento atribui percentuais significativos de atitudes consideradas 

mais sutis até as mais hostis.  As condutas consideradas hostis vão desde culpar a vítima, 

no caso o empregado, por erros e falhas profissionais, até ameaças verbais e por escrito.  



62 
 

         O Inventário de Leymann procurou tipificar 5 (cinco) categorias de comportamentos 

que caracterizam a conduta de assédio moral, nos ambientes de trabalho. São elas: 1- 

atividades de assédio para reduzir a capacidade da vítima de comunicar-se adequadamente 

com os outros, incluindo o próprio assediador, descritas nas onze primeiras condutas do 

LIPT. Ou seja, é identificado pela limitação da comunicação que o indivíduo passa a 

vivenciar, por exemplo, pelos ataques verbais - que o assediado passa a sofrer – de críticas 

às tarefas e atividades. Esses ataques concretizam as ameaças e críticas à vida profissional e 

até pessoal; 2 – atividades de assédio para evitar que a vítima tenha a possibilidade de 

manter contato social, elencadas nos números: 12 a 16 do LIPT.  Limita o contato da vitima 

com demais colegas de trabalho, o que prejudica a integração e o desenvolvimento do 

relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho; 3 – atividades de assédio dirigida a 

desqualificar e desacreditar vítima perante seus pares. Dizem respeito às atitudes de 

“fofocas”, boates e posturas de calúnia e difamação sobre a vitima perante os demais 

colegas, descritas nos números 17 a 31 do LIPT; 4 – atividades de assédio dirigidas a 

desacreditar e desqualificar a capacidade laboral.  É caracterizada pela redução das 

atividades da vitima como forma de proporcionar o descrédito quanto às competências 

profissionais do assediado. Concretiza-se pela delegação de tarefas que estão aquém ou 

além das habilidades e competências profissionais, tornando a execução das mesmas um 

momento humilhante, dispostas nos números 32 a 38 do LIPT; 5 – atividades de assédio 

que afetam a saúde física e psíquica da vítima. Destarte, é a violência propriamente, como, 

por exemplo, ameaças físicas, destruição dos pertences e violência sexual.  Estes 

comportamentos afetam a saúde física e mental das vítimas. Descritas nos números 39 a 45 

do LIPT. A figura 5, a seguir, ilustra as categorias de assédio identificadas por Leymann em 

seu Inventário de Tortura Psicológica. 
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Figura 5 (3): Categorias de assédio 

Fonte: Leymann (1996). 
 

3.4.1.1 Procedimentos de aplicação do inventário 
 

Neste estudo, os Inventários foram entregues manual e pessoalmente a todos os 

funcionários da empresa que não ocupavam cargos de gestão, perfazendo um total de 170 

funcionários. A aplicação deste instrumento teve por objetivo identificar as ocorrências 

caracterizadas como assédio moral, na referida empresa. 

No ato da entrega, foram repassadas as seguintes instruções: responder aos 

questionamentos apresentados com SIM ou NÃO. Ressalte-se que não houve quaisquer 

critérios de exclusão na seleção dos funcionários que responderam ao Inventário, sendo 
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considerada como critério de validação a entrega espontânea dos mesmos. Foram 

devolvidos 46 (quarenta e seis) inventários. Dos 32 (trinta e dois) inventários devolvidos 

foram constatadas condutas de assédio moral.   

 

3.4.2 Questionário  
 
 

Outro instrumento de coleta de dados utilizados nesta pesquisa foi o questionário, 

composto por uma série de perguntas, as quais devem ser respondidas por escrito. Para 

despertar maior interesse nos informantes, visando o preenchimento dos questionários e seu 

envio, em curto período de tempo, deve acompanhá-lo um esclarecimento explicando a 

natureza da pesquisa, importância e necessidade da resposta (LAKATOS;MARCONI, 

2008). Neste estudo foi utilizado um questionário com perguntas aberta, onde existe um 

roteiro relativo ao problema que se vai estudar, tendo o informante total liberdade para 

elaborar suas respostas com maior profundidade ((LAKATOS; MARCONI, 2008; 

OLIVEIRA, 2005). Neste sentido, a aplicação do instrumental aos gestores da empresa teve 

por objetivo obter o conhecimento das ações potencializadoras da ocorrência ou não 

ocorrência do fenômeno do assédio moral, no discurso dos mesmos.  

Dentre as vantagens destacadas por Lakatos e Marconi (2008) sobre esse 

instrumento de coleta de dados encontra-se algumas que deram causa a escolha deste pela 

pesquisadora, tais como: a- obtenção de respostas mais rápidas e precisas; b- tempo maior 

para responde e hora mais favorável; c- atingir maior número de pessoas simultaneamente; 

d- a obtenção de respostas que materialmente seria inacessível. Destarte, um entrave 

identificado pelo próprio autor diz respeito à disponibilidade dos entrevistados no 

fornecimento das informações pertinentes ao estudo. A principal dificuldade diz respeito à 
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“conformidade com o horário e a disponibilidade do entrevistado...” (YIN, 2005, p.97), o 

que, muitas vezes, atrasa o andamento dos procedimentos de pesquisa. 

O instrumento foi enviado à secretária da presidência e esta por meio de uma mala 

direta encaminhou aos gestores. Após o preenchimento das respostas, os gestores 

retornavam a secretária que, posteriormente, entregava impressas o questionário à 

pesquisadora. 

O questionário (anexo B, p. 99) seguiu o modelo criado por Martiningo (2007), 

construído com 20 perguntas distribuídas em três categorias dispostas da seguinte maneira: 

assédio moral no trabalho; área de gestão de pessoas; área de gestão de pessoas e o assédio 

moral no trabalho. A primeira categoria, composta de 9 (nove) questões, visa obter do 

entrevistado o que ele considera assédio moral, seu conhecimento sobre o tema. Na 

segunda categoria, formada por 3 (três) perguntas, a investigação versou sobre o papel da 

área de gestão de pessoas para o gestor.  A terceira categoria, com 8 (oito) perguntas, 

aborda a questão da gestão de pessoas no gerenciamento e prevenção do fenômeno na 

perspectiva do gestor. 

A técnica utilizada para análise das respostas foi a análise do discurso, na tentativa 

de inferir conhecimentos sobre o emissor e sobre o seu meio. As perguntas foram 

respondidas manualmente pelos funcionários que detêm cargos de gestão. A análise 

compreendeu categorização do discurso, a partir das palavras e/ou frases mais significativas 

sobre o tema investigado.  

Como o próprio termo sugere, discurso remete à idéia de curso, percurso, 

movimento. O discurso é a palavra em movimento, a prática da linguagem, é a observação 

do homem falando, atuando como personagem do cotidiano. Segundo Orlandi (2007, p.15):  
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A análise do discurso concebe a linguagem como mediação necessária 
entre o homem e a realidade natural e social. Essa mediação, que é o 
discurso, torna possível tanto a permanência e a continuidade quanto o 
deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que ele 
vive.  
 
 
 

Não é trabalhar com a língua, mas com as maneiras da língua significar, com 

indivíduos falando, comunicando-se enquanto sujeitos de uma dada comunidade social. 

Também não se deve confundir o discurso com a noção de fala, simplesmente na sua 

ocorrência casual. O discurso tem uma regularidade que possibilita apreender o processo e 

o produto do próprio discurso (ORLANDI, 2007).  

A análise do discurso visou compreender os mecanismos como parte do processo de 

significação. Compreender no sentido de saber como um objeto simbólico produz sentido e 

como o texto organiza os gestos. O discurso compreendido é a interpretação do analista de 

acordo com o instrumental teórico desenvolvido. Depende desta argumentação e contra-

argumentação o alcance de suas conclusões.  

Utilizar a análise do discurso como estratégia de interpretação das falas dos gestores 

desencadeou a construção do instrumento analítico para a relação dos resultados da análise 

à compreensão teórica sob seu domínio.  

 

3.4.2.1 Procedimentos de aplicação dos questionários 
 

Pelo organograma da empresa, há 18 gestores. A todos eles foram encaminhados, 

por e-mail institucional, os questionário. Foram devolvidos 13 (dez), conforme 

especificação abaixo: 

 

GERENTES COORDENADORES SUPERVISORES 
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Gerente de Pós-Venda Coordenador de Marketing Supervisor de Serviços 

Gerente Financeiro 
Coordenador de Centro de 
Processamento de Dados 

Supervisor de Peças 

Gerente de Contabilidade 
Coordenador de Recursos 

Humanos 
Supervisor de Vendas 

Gerente de Vendas 
Coordenador de Total 
Entusiasmo do Cliente 

 

Gerente de F&I 
(Financiamento 

Inteligente) 
  

Gerente de Usados   
Quadro 2 (3): Lista dos gestores entrevistados. 

 

Em resumo, para atender aos objetivos específicos desta pesquisa e 

conseqüentemente alcançar o objetivo geral, serão utilizados os seguintes métodos, 

conforme Quadro 3 (3). 

 

Objetivo Específico Fonte de Informação Método de Coleta/Análise 

Identificar as ocorrências 
caracterizadas como assedio 

moral 

Funcionários 
Aplicação do Inventário de 

tortura Psicológica Leymann- 
LIPT 

Descrever o papel do gestor 
nos episódios de assédio moral 

Gestores Entrevistas 

Analisar as características de 
dominação presente na relação 

de assédio moral, 
nomeadamente no papel do 

gestor 

Gestores Entrevistas 

Quadro 3 (3): Métodos da pesquisa. 

 Descrição e análise dos dados 
 

O objetivo geral do presente estudo foi analisar o papel do gestor nos episódios de 

assédio moral no ambiente de trabalho de uma concessionária de veículos de grande porte. 

Para tanto, foram definidos os seguintes objetivos específicos: (i) identificar as ocorrências 
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caracterizadas como assédio moral através da aplicação do Inventário de Tortura 

Psicológica de Leymann-LIPT com todos os funcionários; (ii) descrever o papel do gestor 

nos episódios de assédio moral; e (iii) analisar as características de dominação presentes na 

relação de assédio moral, nomeadamente no papel do gestor. 

Este capítulo cumpre a função de apresentar os resultados obtidos a partir da análise 

dos inventários, no qual foi possível caracterizar as ocorrências do assédio moral, 

atendendo ao primeiro objetivo específico da investigação empírica. Na seqüência, por 

meio da análise do conteúdo das respostas do questionário, procede-se a discussão acerca 

do papel do gestor na identificação e gerenciamento das ocorrências de assédio moral, 

respondendo o segundo objetivo específico. Por fim, detalham-se as características de 

dominação presentes na relação de assédio moral. 

 

4.1 Caracterização das ocorrências de assédio moral nas 
organizações 

 

Como visto no quadro teórico, tem-se percebido, embora de forma sutil, uma maior 

exposição dos trabalhadores a situações constrangedoras, humilhantes e repetitivas, 

características do assédio moral. Esta seção cumpre a função, a partir da análise das 

repostas obtidas com a aplicação do Inventário Leymann de Tortura Psicológica, de 

identificar as principais ocorrências do assédio moral. 

Leymann (1996) agrupou os comportamentos hostis em cinco categorias, do mais 

difícil de destacar até o mais evidente, composta com quarenta e cinco situações de assédio 

moral. O ataque que começa de forma sutil, com dito alhures, se agrava à medida que a 
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agressão se prolonga no tempo. O tempo é o maior inimigo para aqueles que sofrem o 

assédio, ou seja, quanto maior o tempo que o indivíduo ficar exposto ao assédio, mais grave 

será suas conseqüências (HIRIGOYEN, 2006b). O primeiro trata de restringir a 

comunicação, o segundo de limitar o contato social, na seqüência aparecem  a tentativa 

de desacreditar o indivíduo diante de seus pares, desprestigiar e desacreditar a capacidade 

profissional e laboral do indivíduo e, por fim, comprometer sua saúde física e psíquica. 

Destaca-se que esta separação é apenas didática, na verdade, o que geralmente ocorre é o 

entrelaçamento destas categorias, por meio da manifestação de suas subcategorias. A 

Figura 6 (4) descreve os principais comportamentos hostis identificados pelos respondentes 

na empresa foco desta pesquisa: 

 

Figura 6 (4): Principais ocorrências do assédio moral na empresa investigada. 
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Considerando os dados sintetizados na Figura 6 (4), as ocorrências de assédio moral 

com maior freqüência estão identificadas na categoria “restringir a comunicação”, 

destacando-se as subcategorias “ameaças verbais” (10), seguida de “ataques verbais 

criticando trabalhos realizados” (10), e das subcategorias “ignorado, por exemplo, se 

dirigem exclusivamente a terceiros (como se não te vissem ou se você não existisse)” (9) e 

“recebe agressões via chamadas telefônicas” (9) e “o agressor te interrompe continuamente 

quando você fala” (9). Essas condutas procuram neutralizar a vítima, ignorando qualquer 

manifestação de sua vontade. Fazendo uma equivalência com as categorias desenvolvidas 

por Hirigoyen (2006b) estão enquadradas na categoria: isolamento e recusa da 

comunicação.  

A segunda categoria com maior freqüência de identificação de condutas hostis é 

“desprestigiar e desacreditar a capacidade profissional e laboral do indivíduo”, com 

destaque para a subcategoria “recebe novas tarefas o tempo todo” (7). O objetivo destas 

condutas é atingir a reputação profissional e laboral da vítima, para que esta seja vista como 

incompetente pelos pares (FREITAS, 2001c; GUEDES, 2003). 

Com a mesma freqüência de resposta encontra-se a categoria “tentativa de 

desacreditar o indivíduo diante de seus pares”, cuja ênfase recaiu sobre a subcategoria 

“fazem piadas de suas origens ou nacionalidade” (7). Dizem respeito às atitudes de 

“fofocas”, boates e posturas de calúnia e difamação sobre à vitima perante os demais 

colegas. 

As duas principais atitudes hostis com maior média de freqüência (10) foram 

“ameaças verbais” e “ameaças verbais criticando o trabalho realizado”. Críticas 

construtivas ao trabalho realizado, destacando pontos que precisam ser ajustados é um 
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comportamento normal dentro das organizações, entretanto, quando esse comportamento se 

torna recorrente, salientando todo e qualquer detalhe técnico do trabalho, inclusive na frente 

de outros colegas, e quando essa mesma atitude não é percebida em relação aos demais, 

pode ser caracterizado assédio moral. A crítica quando construtiva agrega elementos para a 

melhoria das ações realizadas e permite que o empregado reveja aspectos do seu trabalho, 

desempenhando com mais qualidade suas funções. Porém, quando a crítica é ameaçadora, 

por meio de verbalizações agressivas e até humilhantes, deixa de criar condições para a 

melhoria do trabalho realizado e passar a ser encarada como punição e uma forma de 

desqualificar o que foi feito.  

No que diz respeito à ocorrência de “ameaça verbal” sentida por 10 respondentes, 

infere-se que a forma de expor uma idéia ou transmitir uma informação é um aspecto 

preponderante na caracterização do assédio moral. Na maioria das vezes não é a mensagem 

em si que impacta o comportamento do empregado, mas a forma como é transmitida, que 

simbolicamente pode representar humilhação, críticas exageradas e relações de poder. 

Na seqüência da análise do inventário, destacam-se mais três ocorrências de assédio 

moral, registradas por 09 respondentes: “o agressor te interrompe continuamente quando 

você fala”; “recebe agressões vias chamadas telefones” e “é ignorado, por exemplo, se 

dirigem exclusivamente a terceiros (como se não te vissem ou se você não existisse). 

Interromper continuamente o empregado e ignorar sua existência são ações que contribuem 

para desqualificar o sujeito.  

Hirigoyen (2006b) destaca que desqualificar o sujeito é esvaziá-lo de suas 

qualidades até ao ponto em que este passa a sentir-se excluído ou menos importante no 

desenvolvimento das atividades organizacionais. O superior hierárquico imediato, que 

constantemente interrompe ou ignora o empregado, transforma o assediado numa pessoa 
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receosa e com dúvidas sobre sua competência e em relação ao que faz e diz, diminuindo 

sua auto-estima e a sua motivação para o trabalho, gerando a queda da produtividade. Este 

comportamento nega a existência do outro, diminui seu valor, sua importância para a 

organização (HIRIGOYEN, 2006b).  Por outro lado, receber agressões via chamada 

telefônicas acentua a relação de poder, principalmente porque não permite ao outro a 

possibilidade do diálogo e da contra-argumentação, paralisando o empregado que não pode 

se defender. 

Ao tratar da ocorrência “receber novas tarefas o tempo todo”, Hirigoyen (2006b) 

salienta a importância demasiada que os dirigentes atribuem a questões financeiras e se 

esquecem de considerar os empregados como seres humanos, considerando essas pessoas 

somente pelo ângulo de suas habilidades técnicas e possíveis utilidades para a organização. 

Estes têm um sentimento de carência que pode ser levado à conduta de submissão e revolta. 

Por trás desta conduta tem-se a intenção do assediador de caracterizar a incapacidade para o 

trabalho do assediado, pois isto fatalmente pode gerar falha do indivíduo. A ocorrência 

“fazem piadas de suas origens ou nacionalidades” foi identificada por 07 respondentes. Em 

relação a esta manifestação do assédio moral, Hirigoyen (2006b) observa que piadas 

jocosas sobre origem e nacionalidade são situações vividas com freqüência pelos 

empregados, representando um tratamento desrespeitoso por parte do assediador. 

Escutar comentários, piadas, insinuações, provocações, intimidações, ameaças, 

transforma a vida do assediado em terror e gera tensão e pressão no clima organizacional. 

Este passa a ter medo de ficar sozinho, sente culpa, tem envergonha e mantém vigilância 

constante (BARRETO, 2000). A necessidade do emprego é simultaneamente vivenciada 

com o medo da demissão e pavor da agressão. 
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4.2 O papel do gestor nas ocorrências de assédio moral 
 

Para fazer frente às constantes transformações econômicas, sociais e culturais e a 

própria complexidade do ambiente é necessário que o gestor desenvolva novas 

competências, das quais se destacam a valorização das diversas formas de comunicação 

entre os atores organizacionais, seja no plano individual ou coletivo. É função do gestor 

estimular o processo dialógico entre as pessoas, considerando aspectos como  autenticidade 

e a compreensão recíproca de situações profissionais complexas (CHANLAT, J. F,2001).   

Invariavelmente, quando se trata de ocorrências de assédio moral no ambiente de 

trabalho, o indivíduo necessita de estabelecer diálogo com terceiros, para que possam 

analisar adequadamente a caracterização ou não do assédio moral. Esta interlocução pode 

ser desempenhada, estrategicamente, pelo gestor, responsável pela mediação dos conflitos 

organizacionais internos. Esta relação mútua de confiança torna-se possível se o gestor e o 

assediado conseguem enxergam claramente o limite de suas interpretações, envolvimento e 

intervenção no problema. 

  
A empresa não possui uma ouvidoria interna, mas temos um canal de 
comunicação direta entre os funcionários e a gestão, que permite aos 
funcionários manifestarem-se por meio da intranet, cartas e pessoalmente, 
inclusive com garantia do sigilo da fonte (R.01).  
 

 

O sigilo é um aspecto importante quando se considera o tratamento adequado do 

tema assédio moral, à medida que preserva os envolvidos e possibilita que o problema seja 

mais bem discutido e analisado, evitando agravar sobremaneira a situação. Neste caso 

cumpre ao gestor ouvir o relato dos funcionários, analisar as situações descritas de maneira 

crítica e imparcial, apoiando-se nestes estudos para promover programas de prevenção e 
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combate ao assédio moral. A imparcialidade dos gestores da empresa pesquisa pode ser 

constatada nos depoimentos que a seguir  

 
O gestor deve ter a preocupação de olhar para cada situação da forma 
mais isenta possível, criando um ambiente em que os envolvidos nas 
ocorrências de assédio possam abordar o assunto sem restrições e sem 
medo de represálias futuras (R.05). 
 
 
É fundamental para o funcionário saber que dentro da estrutura 
organizacional, existe um canal de comunicação no qual ele pode expor os 
mais diversos assuntos, inclusive assédio moral, sem receio de sofrer 
discriminações de qualquer ordem (R.08). 
 

 

Este papel pode ser desempenhado pelo gestor, cuja atuação pode reforçar o 

processo dialógico e a escuta nas relações de trabalho. O gestor cumpre a função estratégica 

de favorecer o diálogo, de identificar pontos críticos que impedem a livre manifestação do 

funcionário. O gestor deve observar a situação, ouvir os envolvidos, evitar conclusões 

precipitadas ou tomar partido sem uma adequada compreensão das nuances que envolvem o 

fenômeno estudado, buscando não se confundir com impressões subjetivas. Nesta análise, o 

gestor precisa considerar as fragilidades individuais para, em seguida, encontrar 

mecanismos de lidar com a situação, preservando a suscetibilidade de cada um. É 

importante que este não seja exageradamente protetor, mas que leve em conta a 

vulnerabilidade dos envolvidos. 

 

O gestor, ao ser acionado, precisa ouvir e identificar todas as denúncias, 
traçando caminhos para evitar o assédio moral em sua organização. Ele 
pode ser um intermediador, responsável por acompanhar o processo desde 
sua etapa inicial, quando se caracteriza sua ocorrência, como propor 
estratégias para solucionar o caso especificamente, assim como 
determinar regras para que outras situações semelhantes não venham a 
ocorrer (R.04). 
 
Cabe ao gestor o delicado papel de deixar claro para todos que 
comportamentos não são aceitos dentro da organização, definindo clara e 
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abertamente o que é assédio moral e como este deverá ser tratado dentro 
das relações profissionais (R.05). 
 

 
 

A função de intermediação de conflito executada pelo gestor precisa está associada 

com a preocupação em clarear para todos os atores qual é a posição da organização em 

relação a temas complexos como pode ser caracterizado o próprio assedio moral. A 

prevenção do assédio moral nas relações de trabalho passa por uma clara definição do que é 

assédio e das normas para lidar com suas ocorrências, inclusive determinando 

responsabilidades e orientando os funcionários para que estes mantenham relações cordiais 

com seus pares e superiores. Uma forma adequada de lidar com questões de assédio moral 

são inseri-las na política que rege o funcionamento da organização. Para os entrevistados, 

não precisa ter uma política especifica para tratar do assédio moral, mas o tema deve 

compor a política geral de prevenção de riscos profissionais.  

O código de ética, tanto da empresa quanto profissional, assim como as normas de 

condutas devem explicitar o tema do assédio moral e demais práticas abusivas no ambiente 

de trabalho. Aliada a essa questão, é preciso a organização definir claramente o que será 

caracterizado como assédio moral, para, na seqüência, promover ações pedagógicas para 

minimizar sua ocorrência. Divulgar amplamente as normas de conduta e o código de ética 

da organização por meio de cartilhas, expedientes internos e demais procedimentos que 

alcancem a todos é importante para que os funcionários conheçam o tema e tenham 

condições de defender-se de possíveis casos de assédio moral no seu ambiente de trabalho.  

 

Os gestores devem, em primeiro lugar, conhecer claramente o que é 
assédio moral. No segundo momento, orientar a postura dos funcionários 
diante de situações de assédio e, por fim, normatizar e definir uma série de 
regras que devem ser observadas quando da formulação do código de 
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ética da organização, tratando abertamente das questões de assédio moral 
nas relações de trabalho (R.05). 
 
 
Outro papel do gestor é levar os colaboradores todas as informações 
referentes ao assedio moral dentro da empresa, mostrando seus direitos e 
o que acontece quando esses direitos são violados. Mostrando que a 
conduta assediante poderá ser enquadrada no tipo penal, previsto para os 
crimes contra a honra, a difamação e a injuria (R.08). 

    

 

Discutir o aspecto penal e de responsabilidades é também importante para 

minimizar condutas assediosas. O gestor deve chamar para si a tarefa de proceder, quando 

necessária, investigação para apurar responsabilidades. Deve manter-se atento às tensões 

que permeiam as relações de trabalho, buscando perceber, por meio de indicadores de 

alerta, quando estas tensões ultrapassam o limite considerado adequado para que a 

organização se mantenha estável. Alguns indicadores que podem ser logo percebidos são as 

elevações no nível de absenteísmo, desarticulação do trabalho em equipe, com funcionários 

adoecendo e multiplicando as licenças médicas ou ainda aumento crescente de pedidos 

transferência de setor ao mesmo tempo.  

Outro aspecto que a pesquisa empírica ressaltou é a relevância de programas de 

treinamentos, que podem ser contratados e orientados pelos gestores para disseminar 

aspectos essenciais para o adequado funcionamento da organização. Para tanto, os 

treinamentos estruturados precisariam abordar aspectos relacionados ao trabalho mais 

humano, tais como relações humanas, estilos de liderança e clima organizacional. Além 

disso, os cursos poderiam tratar especificamente do assédio moral no trabalho, com a 

finalidade de clarear o conceito e alertar os funcionários sobre os riscos associados à 

ocorrência do fenômeno no âmbito da organização. O programa de treinamento direcionado 
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aos funcionários atua como uma estratégia de disseminar a política e a visão da organização 

e, portanto, também como um veículo para debater e o orientar quanto ao assédio moral. 

 

Os treinamentos, bem como os cursos, as palestras, seminários, 
contribuem para que o indivíduo valorize seu trabalho, aperfeiçoando seus 
conhecimentos. Ao mesmo tempo pode ser utilizado para abordar 
qualquer outro tema de interesse da organização, entre eles o assédio 
moral (R.03). 
 
 

 Em princípio, o gestor precisa ser cuidadoso no tratamento da questão, mas não 

deve abster-se de adotar uma posição clara diante de ocorrências de assédio moral. O 

cuidado é em função da relação delicada que se estabelece entre assediador e assediado, 

pois, por um lado, os funcionários hesitam em discutir abertamente o assédio sofrido, e por 

outro, os agressores adotam postura imediata de negar possíveis abusos. Como demonstra o 

gestor, aqui identificado por (R.11). 

 

O gestor tem um papel importante na organização, que é criar condições 
para se estabeleça um ambiente de informação e de conhecimento 
favorável ao tratamento do assédio moral, não só no sentido de coibir, 
mas também para que as pessoas se sintam confiantes para reagir ao 
assédio e também para denunciar possíveis agressores. Com informação 
haverá entendimento de que haverá uma punição ou que pelo menos ela é 
possível (R.11).  
 
 

 A pesquisa empírica também apontou que respeitar as diversidades e aceitar as 

diferenças das pessoas como um fator importante para a organização, inclusive 

desmitificando que as diferenças são formas desagregadoras do trabalho em equipe, ao 

contrário, os diversos talentos podem convergir para responder com maior criatividade os 

desafios do ambiente organizacional, é uma estratégia totalmente válida para combater o 

assédio moral no trabalho e valorizar a pessoa, que passa a respeitar mais o outro e também 

a ser respeitada. A resposta a seguir demonstra essa consciência:  
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Um fator que causa o assédio moral é a questão da diversidade. Existem 
pessoas que não conseguem lidar com a diversidade e acabam cometendo 
assédio moral com os funcionários que pensam de forma diferente da sua, 
principalmente quando estão em posição de comando (R.03).  

 

No quadro teórico foi descrito os graves efeitos de condutas assediosas sobre a 

saúde física e psíquica dos assediados e da própria organização. Neste ponto, ganha 

relevância a atuação do gestor na identificação e na condução do adequado tratamento ao 

assédio moral é de suma importância, principalmente quando este se antecipa aos fatos, 

sem esperar por um registro significativo de casos. É preciso intervir antes de qualquer 

indício, partindo do princípio de que casos semelhantes provavelmente estão ocorrendo de 

forma velada ou vão ocorrer, se nenhuma providência for tomada para coibir as 

ocorrências. As respostas que se seguem demonstram a preocupação e a intenção de tomar 

as medidas necessárias para que o fenômeno não se instale na empresa, como também de 

resolvê-los se já presente: 

 
A vitima de assedio moral é afetada em sua dignidade e personalidade, 
causando sérios riscos à sua saúde psicológica e ao andamento de suas 
atividades na empresa (R.09). 
 
 
O assédio moral precisa ser bem abordado pelas empresas, pois essa 
discussão já está sendo feita na esfera judicial (Ministério Público e 
delegacias regionais do trabalho) e o próprio INSS já reconhece o assédio 
moral como uma forma de desequilíbrio da pessoa e, portanto, como 
acidente de trabalho. Além disso, esse assunto já vem sendo discutido nas 
negociações com o sindicato, então é muito importante que a empresa 
clarifique o assunto e deixe claro para o funcionário a sua posição. Os 
gestores, por meio principalmente do departamento de pessoal, deve 
oportunizar ações pedagógicas e preventivas por meio de treinamentos e 
palestras (R.12).  
 
É o departamento de pessoal que deve orientar os gestores e fornecer 
estrutura para que os funcionários tenham condições de exercer suas 
funções da maneira que a empresa espera, mesmo que em algumas 
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situações ela tenha que ir contra a direção e dizer que algumas estruturas 
não são suficientes (R.10). 
 

 

Por fim, os gestores têm o importante papel de propiciar a discussão clara e aberta 

de assuntos complexos e polêmicos no âmbito da organização, destacando-se o cuidado 

com tema foco desta investigação. Este assunto pode ser tratado de forma institucional e 

integrar uma política geral da empresa, cabendo aos gestores orientar de forma direta o que 

pode levar ao assédio moral e como lidar com as situações de risco. Deve-se ampliar esta 

discussão para as reuniões com os gerentes, nas quais, geralmente, são tratados apenas 

metas e resultados. Os gestores precisam adotar posturas contundentes e claras sobre a 

ocorrência de assédio moral no trabalho, normatizando responsabilidades e punições. Na 

seqüência, disseminar essas normas, a fim de que a política geral da empresa seja seguida 

pelos diversos níveis organizacionais. É muito importante conscientizar os funcionários 

para que sejam corretos no cotidiano com seus colegas de trabalho e para que entendam que 

existem limites, fazendo com que cada qual entenda e antecipe as possíveis conseqüências 

de seus atos sobre os demais. Corroborando com esse entendimento, Kotter (2000) declara 

que dois desafios devem ser vencidos pelo gestor: conceder o que fazer apesar da sobre 

carga de incerteza, ambigüidade e informações; realizar coisas com um grupo grande e 

diverso de pessoas apesar de ter pouco controle sobre a maioria delas. 

 
 
4.3 Assédio Moral e Dominação no Ambiente de 
Trabalho  
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Como visto no quadro teórico descrito anteriormente, o ator organizacional se 

encontra sob um tipo de dominação sutil, quase inconsciente, cada vez mais forte à medida 

que sua resistência crítica se dissolve em meios a mecanismos de controle psicológico, 

ideológico, econômico e políticos, que contribuem para conformar a força produtiva do 

indivíduo aos objetivos e metas organizacionais (PAGÈS et al., 2008).  

O trabalhador, por meio dos mecanismos de controle e dominação, procura 

conformar-se ao modelo de personalidade exigido pela organização, que acaba por ressaltar 

um posicionamento individualista e agressivo, todavia adaptável, possuindo um ideal de 

perfeição, valores morais e resistentes ao stress e à angústia. A conformação aos objetivos 

organizacionais pode ser observada no depoimento a seguir:  

 
Estou sempre recebendo uma lista de tarefas que nunca consigo cumprir 
num dia apenas. Mas me esforço muito, pois somos constantemente 
avaliados por nossas metas e resultados, acompanhados diretamente pelo 
gestor. Entendo isso como necessário para a organização crescer e não 
percebo que seja feito tratamento diferenciado com nenhum colaborador 
(R.08, grifo nosso).  

 

De outro modo, Pagès et al. (2008) enfatizam que o indivíduo que se conforma 

dentro do modelo organizacional imposto, encontra uma fonte de satisfação e de 

valorização narcisista, no qual as vantagens prometidas justificam a aceitação das pressões 

exercidas, especialmente pela carga de trabalho. Quanto maior a vantagem, maior o nível 

de aceitação dessa carga e, quanto mais poderosa for a organização, maior satisfação 

prometida aos que se identificam com ela.  

Outro aspecto que se pode inferir da fala do gestor é a mediação psicológica que o 

gestor faz entre os objetivos organizacionais e os objetivos individuais, que acabam por se 

confundir como sendo um único objetivo. Pagès et al. (2008) discorrem sobre a mediação 
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psicológica, instância que a organização faz uso para garantir o controle e conformar a 

força produtiva do trabalhador aos objetivos organizacionais. A mediação psicológica atua 

no nível inconsciente, no qual a organização funciona ora dando prazer, ora angústia ao 

indivíduo, ou seja, carga excessiva de trabalho (angústia) e vantagens salariais (prazer) ou 

privilégios-restrições. Como a mediação atua no inconsciente, dificultando a formação de 

uma postura crítica, o trabalhador acaba por não perceber que está exposto a um tipo de 

assédio moral.  

As organizações, em função do avanço tecnológico e da globalização financeira, 

são pressionadas a alcançar e manter níveis crescentes de competitividade a fim de garantir 

sobrevivência neste ambiente cada vez mais dinâmico e turbulento. Dessa forma, a carga 

horária excessiva, as metas cada vez mais altas, as exigências de adequação a várias 

funções simultâneas são circunstâncias que podem favorecer a ocorrência do assédio moral. 

Porém, estas circunstâncias são quase sempre camufladas em função de uma idéia 

propagada de uma organização flexível, preocupada com o desenvolvimento de 

competências e o bem-estar do trabalhador, somente possível mediante seu engajamento 

individual. Pagès et al (2008) acusam as empresas de exercerem essa dominação num nível 

inconsciente a ponto de atingirem as estruturas da personalidade. Isso faz com que o 

indivíduo assuma a ideologia da empresa como sendo sua. A resposta do gestor, abaixo, 

ratifica esse entendimento: 

 
Qualquer empresa precisa traçar suas regras, estabelecer suas metas, que 
aumentam constantemente em função das exigências que o mercado 
impõe. Não é o gestor que exige isso do trabalhador. É a organização. É o 
mercado. Nós somos pressionados a cumprir o que está proposto ou então 
a gente quebra. E você precisa pensar no todo (R.11).  
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A pesquisa empírica pode comprovar que os trabalhadores são levados a exaustão 

física e emocional para cumprir as metas organizacionais. O gestor é pressionado a cumprir 

as metas e, por sua vez, repassa essa pressão para o trabalhador, muitas vezes sem respeitar 

as condutas éticas e ultrapassa o limite entre as decisões legítimas que dizem respeito à 

organização do trabalho e a prática do assédio moral, como forma de pressionar e atingir 

seus intentos profissionais. Configura-se a relação poder, dominação, pressão e necessidade 

de sobrevivência que poder levar a ocorrência do assédio moral. No entanto, essas relações 

não são facilmente percebidas, visto que o gestor utiliza as instâncias de mediação e 

controle para camuflar seus reais objetivos.  

No caso do depoimento acima, percebe-se uma tentativa de tornar impessoal a 

cobrança por parte do gestor em relação à força produtiva do trabalhador, configurando-se 

uma mediação política. É importante para a estratégia da própria gestão que o indivíduo 

manifeste sua adesão às regras e metas organizacionais, disfarçando-se o caráter de 

imposição. A mediação política envolve uma idéia neutra, no qual regras e princípios 

formalizados substituem o trabalho imposto (PAGÈS et al. 2008). A idéia é que o gestor 

não é mais o chefe autoritário, mas apenas o interprete da regras e normas organizacionais. 

Desempenhando este novo papel o gestor passa a ser o mediador entre a organização e seus 

empregados, cujo principal papel é convencer e seduzir o indivíduo a realizar sua tarefa da 

melhor maneira possível, mesmo em circunstâncias de assédio. Assim, conscientemente, o 

gestor desqualifica uma possível conduta assediosa, porque não é uma imposição pessoal 

sua, mas sim exigência própria das estruturas institucionais.  

Um aspecto importante da mediação política, cuja idéia central é autonomia 

vigiada, no qual as normas e regras definem o curso da ação organizacional, é a 

conformação do indivíduo a estes princípios normativos. O que se pode perceber, na análise 
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mais aprofundada dos discursos, é que o indivíduo que se rebela contra as regras 

estabelecidas e, por conseguinte, contra a autoridade formalmente instituída, torna-se alvo 

potencial de assédio moral. Por outro lado, os gestores, cuja uma das funções é exercer 

influência sobre os trabalhadores para que estes se conformem às regras, buscam 

mecanismos que impeçam o indivíduo de agir, que podem ser caracterizados como 

agressão velada, utilizando-se da comunicação não-verbal, sarcasmo e outros artifícios 

semelhantes; isolamento do assediado, impedindo que ele se rebele contra o assédio; 

constrangimento, imputando-lhe tarefas inúteis e degradantes, ou induzi-la ao erro para 

depois criticá-la. E ainda as advertências formais, apenas porque este ousa a questionar o 

“status quo” organizacional.  

O abuso do poder, que pode ser observada na prática gerencial, de forma repetida e 

sistematizada durante um período longo de tempo, constitui a principal característica do 

assédio moral, configurando a prática da perversidade no local de trabalho. Mas no assédio 

moral o abuso de poder não se dá de uma forma explicita. O perverso do abuso do poder se 

estabelece sutilmente (BARRETO, 2006).  

Dessa maneira, pode-se inferir que as práticas adotadas pelos gestores não são 

apenas procedimentos formais e descritivos da ação organizacional. Na verdade, atuam 

como o fundamento de uma produção ideológica, cumprindo a função de interiorizar certas 

condutas e, ao mesmo tempo, os princípios que os legitimam, configurando-se como 

práticas de dominação e que atuam nas instâncias econômicas, políticas, psicológicas e 

ideológicas.  
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5 Conclusão 

 
Muitas vezes imperceptível o assédio moral no trabalho desponta como uma 

conduta antética, um tipo de violência que expõe o indivíduo a situações humilhantes e 

vexatórias que lentamente vai corroendo o ambiente laboral. Neste sentindo, oportuna é a 

denominação dado por Heloni (2003), ao descrever sobre o fenômeno, chamando-o de 

“violência invisível”. 

A conduta se dá de forma repetitiva e prolongada deixando a vítima cada vez mais 

acuada, desestruturada psicologicamente, sendo está uma das fases do processo de assédio 

moral. O objetivo final é o afastamento do assediado do local de trabalho forçando seu 

pedido de demissão voluntária. Porém, para atingir esse objetivo, o assediador age de forma 

a criar situações, provocando a desqualificação e a descredibilidade profissional e pessoal 

da vítima. A vítima escolhida passa a ser hostilizada, inferiorizada, ridicularizadas diante 

dos seus pares.  

Dependendo do indivíduo todo esse processo de humilhações pode trazer 

conseqüências graves ao assediado moralmente. Ressaltando que a gravidade das 

conseqüências está intimamente relacionada ao tempo de duração do fenômeno. A 

continuidade das humilhações faz com que o indivíduo perca a identidade, é mais que a 

perda da boa imagem, o individuo sente-se um ninguém, ocorrendo o que Hirigoyen 

(2006b) chama de “desvitalização”. 

Todo esse sofrimento desencadeia na vítima seqüelas físicas ou mentais ou ainda a 

combinação de ambas; alteração da fisiologia, bloqueio de novas conexões neurais, 

modificações do comportamento nas relações sócias são apenas alguns exemplos das 
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conseqüências deixadas pelo assédio moral na vítima. Há casos em que a vítima entra num 

processo de depressão tão profunda que chega a tentar o suicídio e mesmo a morte por 

suicídio.  

Porém, as conseqüências do assédio moral não são “privilégio” só do diretamente 

envolvido; o assediado. Também a organização como um todo sofre os efeitos nocivos do 

fenômeno: o absenteísmo, o turn-over, a queda da produtividade, os custo de imagem 

quando, os custos judiciais quando das indenizações, somente para citar alguns. Por último, 

apropria sociedade também paga a conta dos prejuízos acarretados pelo assédio moral: as 

aposentadorias precoces, os remédio gastos com acidentes de trabalho, os benefícios 

previdenciários tudo isso gera um ônus a ser pago pelo contribuinte. 

A pesquisa empírica pode inferir que os gestores a mediação psicológica que os 

gestor fazem entre os objetivos individuais e os da organização, os quais acabam por se 

confundirem;  a mediação política que consiste na tentativa de tornar impessoal a cobrança 

por parte desse, passando a idéia de que o gestor não é mais o chefe autoritário e sim o 

interprete das regras ditadas pela organização; a mediação ideológica cumprindo a função 

de interiorizar  certas condutas e, ao mesmo tempo, os princípios que os legitimam, 

configurando-se como práticas de dominação e que atuam nas instâncias econômicas, 

políticas, psicológicas e ideológicas. 

Dentro deste contexto a gestão organizacional, entendida como o conjunto de 

práticas administrativas colocadas em execução para o alcance das metas e objetivos 

definidos pela organização, torna-se relevante, pois os conflitos que eventualmente possam 

acontecer dentro de uma organização, efetivamente atrapalham esse processo. Não se 

restringindo somente ao conjunto de políticas e práticas destinadas ao aumento da produção 

e conseqüentemente o lucro, a gestão também deve assegurar uma boa organização do 
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trabalho mantendo um clima organização favorável ao desenvolvimento da atividade 

laboral. 

De tudo que foi exposto o que pretendeu foi buscar elementos que subsidiassem a 

análise do papel do gestor na identificação e gerenciamento do fenômeno do assédio moral 

nas relações de trabalho. 

Para a identificação do assédio moral na organização foi distribuído aos 

funcionários, que não exercem qualquer função de gestão, um inventário composto com 

quarenta e cinco situações do fenômeno, Inventario LIPT – Leyman. O resultado da coleta 

dos dados identificou, na empresa estudada, trinta e duas ocorrências do fenômeno.  Entre 

as ocorrências de assédio moral identificada as mais recorrentes foram as tipificadas nas 

categorias: restringir a comunicação; desprestigiar e desacreditar a capacidade profissional 

e laboral do indivíduo; desacreditar o indivíduo diante de seus pares.  

Tais condutas geram na vítima um sentimento de menosprezo, vexame, humilhação, 

descaso, deixando a vítima desestrutura, sem ao certo saber o que está acontecendo. 

Acarretando com o tempo na vítima os distúrbios psicossomáticos, tais como indisposições 

crônicas, emagrecimento intenso ou rápido aumento de peso, vertigens doenças da pele, 

distúrbios digestivos, crises de hipertensão arterial incontroláveis, etc. 

  Por outro lado, sendo na presença dos colegas, também esses que assistem aos atos 

sofrem com o fenômeno que causa um desconforto no meio laboral deixando-o tenso, 

opressivo e cruel. Como o medo da represália, pois o pensamento das testemunhas é de que 

“pode vir a ser ele”, na maioria dos casos elas se omitem ocorrendo o que Dejours (2007b) 

denomina de “a banalização da justiça social”. 

     Destarte, o papel do gestor no gerenciamento dos conflitos que ocorrem no 

interior de uma organização é fundamental para garantir o sucesso e desenvolvimentos do 
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trabalho. Na presente pesquisa empírica em que se procurou analisar o papel do gestor em 

relação ao assédio moral, relacionado à sua identificação e gerenciamento foi constatado, 

pelas resposta dos gestores, em primeiro lugar com relação ao conhecimento do fenômeno 

que todos tinham esse conhecimento, uns de maneira mais abrangente que os outros. 

Porém, ficou clara a ignorância com relação aos tipos de condutas hostis.  

  A empresa não possui um código de ética, porém conta com um sistema de 

comunicação direta entre os funcionários e a gestão permitindo a estes se manifestarem por 

meio de intranet, cartas ou pessoalmente. O reforço ao diálogo e a escuta nas relações 

profissionais é sempre importante para se identificar às pessoas em dificuldade ou em crises 

ante delas serem afetadas por algum tipo de violência. Outro ponto abordado pelos gestores 

foi a realização de palestras, treinamentos, seminários tudo com o objetivo de levar a 

informação ao funcionário na tentativa de com isso dirimir os conflitos na organização. 

Outro meio apontado pelos gestores para tentar dirimir os conflitos, e não só o 

assédio na organização seria a elaboração de um Código de Ética, com as diferentes 

condutas ilícitas descritas de forma a não ensejar quaisquer dúvidas, assim também com 

sanções eficazes, gerando desta forma um temor no ato de delinqüir.  

 

5.1 Limitações do estudo e recomendações para futuras 
pesquisas  

 
O assédio moral é uma temática que vem suscitando o interesse nas mais diversas 

áreas do conhecimento. Não obstante a relevância dos debates no contexto organizacional, 

motivados pela deterioração que o fenômeno causa, constata-se que o estudo está 
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concentrado, mais especificamente, nas áreas da Psicologia e Direito, baseadas nas 

conseqüências que o fenômeno causa às vítimas. 

Talvez por tabu ou receio o tema na área da administração relacionado à gestão é 

pouco debatido, abrindo uma lacuna a ser preenchida com trabalhos que desenvolvam 

pesquisas voltadas para essa área, seja na percepção do gestor ou do próprio assediado.  

Estudos semelhantes envolvendo outras empresas de setores produtivos do Estado 

seriam de elevada importância empírica, pois este conjunto de estudos tornaria possível 

uma maior compreensão do fenômeno do assédio moral. Sugerem-se também estudos que 

busquem aprofundar o assédio moral na percepção do assediado, podendo confrontar com 

os resultados empíricos desta investigação. 

Com relação à limitação devemos mencionar que a que se encontra relacionada ao 

idioma, sabemos que muitos dos trabalhos estão publicados em francês, alemão ou mesmo 

na língua escandinava e ainda não foram traduzidos dificultando o acesso a essas 

informações.    
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ANEXO A – Inventário LIPT - Leymann  

(Fonte: Barreto, 2005) 
 

1. O seu chefe não permite que você se comunique. 

2. O agressor te interrompe continuamente quando você fala. 

3. Os companheiros te impedem de se expressar. 

4. Os companheiros gritam, xingam ou te ofendem. 

5.  Você recebe ataques verbais criticando trabalhos realizados. 

6.  Você recebe críticas de sua vida privada. 

7.  Você recebe agressões via chamadas telefônicas. 

8.  Você recebe ameaças verbais. 

9.  Você recebe ameaças por escrito. 

10.  Você é isolado (a) (evitando o contato visual, mediante gestos de desdém ou 

menosprezo, etc.). 

11.  Você é ignorado, por exemplo, se dirigem exclusivamente a terceiros (como se não 

te vissem ou se você não existisse). 

12. Não falam nunca com você. 

13. Não permitem que você fale com outras pessoas. 

14. Você recebe um posto de trabalho onde você está isolado do contato com os outros 

companheiros. 

15. Proíbem que seus colegas falem com você. 

16. Impedem sua presença física. 

17. Você é alvo de rumores ou calúnias. 

18. Espalham rumores orquestrados pelo agressor. 

19. Você é alvo de ridicularizações. 

20. Dizem que você tem uma doença mental. 

21.  Pretende-se forçá-lo a fazer um exame ou diagnóstico psiquiátrico. 

22. Inventam uma suposta doença. 

23. Imitam seus gestos, sua postura, sua voz para poder te ridicularizar. 

24. Atacam suas crenças políticas ou religiosas. 

25. Fazem piadas de sua vida privada. 
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26. Fazem piadas de suas origens ou nacionalidade. 

27. Você é obrigado a fazer um trabalho humilhante. 

28. Você é monitorado ou monitoram seu trabalho de maneira mal intencionada. 

29. Questionam as decisões que você toma. 

30. Você é alvo de agressões obscenas ou degradantes. 

31. Você é alvo de assédio sexual com gestos ou propostas. 

32. Não lhe passam nenhum trabalho. 

33. Você é privado de qualquer atividade. 

34. Você recebe tarefas inúteis ou absurdas. 

35. Você recebe tarefas muito inferiores a sua capacidade ou competências profissional. 

36. Você recebe novas tarefas o tempo todo. 

37. Você recebe tarefas humilhantes. 

38. Você recebe tarefas que exigem experiência superior às suas competências 

profissionais. 

39. Você é obrigado a realizar trabalhos perigosos ou especialmente nocivos à saúde. 

40. Você recebe ameaças físicas. 

41. Você é alvo de agressões físicas, mas sem gravidade, a título de advertência. 

42. Você é alvo de agressões físicas. 

43. Os agressores te ocasionam gastos, com a intenção voluntária de te prejudicar. 

44. Causam estragos em seu posto de trabalho ou domicílio. 

45. Você é alvo de agressões sexuais. 
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ANEXO B – Questionário de Investigação 
(Fonte: Martiningo, 2007) 

 

O Assédio Moral no Trabalho: 

1) O que você entende por Assédio Moral no Trabalho? 

2) O que pode causar o Assédio Moral no Trabalho em uma organização? 

3) Que tipo de pessoa está mais vulnerável ao Assédio Moral no Trabalho? 

4) Você conhece alguém que já foi assediado moralmente? O que causou esse assédio? 

Como o caso foi tratado? 

5) Quais os prejuízos causados pelo Assédio Moral no Trabalho? (no nível do 

indivíduo, da organização e da sociedade?) 

6) A sua organização deixa clara a sua posição quanto ao Assédio Moral no Trabalho? 

7) Na sua organização existem orientações aos funcionários e gestores sobre o Assédio 

Moral no Trabalho? 

8) Você conhece alguma política ou prática de prevenção ao Assédio Moral no 

Trabalho, desenvolvida na sua organização? 

9) A estrutura organizacional adotada na sua organização facilita ou dificulta a 

comunicação de casos de Assédio Moral no Trabalho? A quem o funcionário 

recorre quando se sente assediado? 

 

A área de Gestão de Pessoas: 

10)  Qual é o papel da área de Gestão de Pessoas de uma organização? 

11) Como você vê a área de Gestão de Pessoas dentro da organização? 

12) Os treinamentos desenvolvidos pela área de Gestão de Pessoas possibilitam o 

desenvolvimento de novos estilos de liderança, a melhoria do clima organizacional 

e a valorização do trabalho executado pelos indivíduos? 
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A Área de Gestão de Pessoas e o Assédio Moral no Trabalho: 

13)  Qual o papel da área de Gestão de Pessoas frente ao fenômeno Assédio Moral no 

Trabalho? 

14)  O clima organizacional no ambiente de trabalho pode influenciar no surgimento de 

casos de Assédio Moral no Trabalho? De que forma a área de Gestão de Pessoas 

poderia mitigar esses riscos? 

15)  A cultura da empresa pode influenciar no surgimento de casos de Assédio Moral no 

Trabalho? De que forma a área de Gestão de Pessoas poderia mitigar esses riscos? 

16)  Os sistemas de recompensa (bônus, PLR, etc.) adotados pelas organizações podem 

influenciar no surgimento de casos de Assédio Moral no Trabalho? De que forma a 

área de Gestão de Pessoas poderia mitigar esses riscos? 

17)  Os sistemas de avaliação de desempenho adotados pelas organizações podem 

influenciar no surgimento de casos de Assédio Moral no Trabalho? De que forma a 

área de Gestão de Pessoas poderia mitigar esses riscos? 

18)  Os treinamentos que você já realizou durante a sua carreira, abordaram aspectos 

relacionados ao Assédio Moral no Trabalho? 

19)  Você acha que a discussão desse assunto (Assédio Moral no Trabalho) é importante 

nas organizações? 

20)  De que forma a área de Gestão de Pessoas pode propiciar essa discussão? 
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ANEXO C – Lista de Atitudes Hostis 
(Fonte: Hirigoyen, 2006)  

 
1) Deterioração proposital das condições de trabalho 

Retirar da vítima a autonomia. 

Não lhe transmitir mais as informações úteis para a realização de tarefas. 

Contestar sistematicamente todas as decisões. 

Criticar seu trabalho de forma injusta ou exagerada. 

Privá-la do acesso aos instrumentos de trabalho: telefone, fax, computador... 

Retirar o trabalho que normalmente lhe compete. 

Dar-lhe permanentemente novas tarefas. 

Atribuir-lhe proposital e sistematicamente tarefas inferiores às suas competências. 

Atribuir-lhe proposital e sistematicamente tarefas superiores às suas competências. 

Pressioná-la para que não faça valer seus direitos (férias, horários, prêmios). 

Agir de modo a impedir que obtenha promoção. 

Atribuir à vítima, contra a vontade dela, trabalhos perigosos. 

Atribuir à vítima tarefas incompatíveis com sua saúde. 

Causar danos em seu local de trabalho. 

Dar-lhe deliberadamente instruções impossíveis de executar. 

Não levar em conta recomendações de ordem médica indicadas pelo médico do 

trabalho. 

Induzir a vítima ao erro. 
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2) Isolamento e recusa de comunicação 

 

A vítima é interrompida constantemente. 

Superiores hierárquicos ou colegas não dialogam com a vítima. 

A comunicação com ela é unicamente por escrito. 

Recusa de todo contato com ela, mesmo o visual. 

É posta separada dos outros. 

Ignoram sua presença, dirigindo-se apenas aos outros. 

Proíbem os colegas de lhe falar. 

Já não a deixam falar com ninguém. 

A direção recusa qualquer pedido de entrevista. 

 

3) Atentado contra a dignidade 

 

Utilizam insinuações desdenhosas para qualificá-la. 

Fazem gestos de desprezo diante dela (suspiros, olhares desdenhosos, levantar de 

ombros...) 

É desacreditada diante dos colegas, superiores ou subordinados. 

Espalham rumores a seu respeito. 

Atribuem-lhe problemas psicológicos (dizem que é doente mental). 

Zombam de suas deficiências físicas ou de seu aspecto físico; é imitada ou 

caricaturada. 

Criticam sua vida privada. 
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Zombam de suas origens ou de sua nacionalidade. 

Implicam com suas crenças religiosas ou convicções políticas. 

Atribuem-lhe tarefas humilhantes. 

É injuriada com termos obscenos ou degradantes. 

 

4) Violência verbal, física ou sexual 

 

Ameaças de violência física. 

Agridem-na fisicamente, mesmo que de leve, é empurrada, fecham-lhe a porta na 

cara. 

Falam com ela aos gritos. 

Invadem sua vida privada com ligações telefônicas ou cartas. 

É seguida na rua, é espionada diante do domicílio. 

Fazem estragos em seu automóvel. 

É assediada ou agredida sexualmente (gestos ou propostas). 

Não levam em conta seus problemas de saúde. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


