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Resumo

O presente estudo possui como objetivo principal realizar a análise da relação existente entre
o fenômeno do assédio moral e as características do mundo do trabalho contemporâneo. Além
disso, perceber as mudanças ocorridas no mundo do trabalho ao longo da história e
caracterizar o assédio moral como fruto deste contexto. A metodologia utilizada foi de revisão
bibliográfica sistemática, que consiste em uma síntese de estudos contendo objetivos,
métodos e metodologia clara que possa torná-lo reproduzível. É uma forma de pesquisa que
faz uso dos resultados dos estudos de outros pesquisadores como forma de fundamentar
teoricamente um tema. A base de dados utilizadas foram a Scielo Brasil e Capes. Ao adotar os
critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 39 artigos para análise, entre eles, artigos
teóricos e empíricos. Nos resultados dos artigos encontrados pode-se definir quatro categorias
principais: Violência no Trabalho/ Violência Social; Fatores Organizacionais que propiciam
assédio moral / Políticas de Gestão; Contexto das relações de trabalho na contemporaneidade
e Características do Assédio Moral. Assim, concluí-se na análise por meio das categorias
selecionadas que o assédio moral é uma violência psicológica que se relaciona intimamente
com as relações de trabalho pautadas no modelo econômico capitalista, pois é reafirmado pela
valorização dos poderes hierárquicos, dos processos avaliativos que estimulam a
competitividade no jogo de inclusão de poucos e exclusão de muitos, e, ao fomentar esse
contexto, rompe com os laços de solidariedade de classe tornando os indivíduos mais
expostos ao assédio como comportamento e como política institucional.

Palavras-chave: Assédio Moral, Trabalho, Relações Sociais.
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Abstract

The main objective of this study is to analyze the relationship between the phenomenon of
moral harassment and the characteristics of the world of contemporary work. In addition,
realize the changes that have occurred in the world of work throughout history and
characterize bullying as the fruit of this context. The methodology used was a systematic
literature review, which, consists of a synthesis of studies containing clear objectives,
methods and methodology that can make it reproducible. It is a form of research that makes
use of the results of the studies of other researchers as a way to theoretically base a theme.
The database used was Scielo Brazil and CAPES and, by adopting the inclusion and exclusion
criteria, 39 articles were selected for analysis, including theoretical and empirical articles. In
the results of the found articles one can define four main categories: Violence in Work /
Social Violence; Organizational Factors that Propitiate Moral Harassment / Management
Policies; Context of the work relations in the contemporaneity and Characteristics of Moral
Harassment. Thus, it was concluded in the analysis by means of the selected categories that
Moral Harassment is done as psychological violence that is closely related to labor relations
based on the capitalist economic model, since it is reaffirmed by the valorization of
hierarchical powers, stimulate competitiveness in the game of inclusion of a few and
exclusion of many, and by fostering this context, breaks with the bonds of class solidarity
making individuals more exposed to harassment as behavior and institutional policy.

Keywords: Moral Harassment, Work, Social Relationships.
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Introdução

Esta dissertação se torna pertinente quando se pensa no trabalho e seus
desdobramentos sob uma perspectiva social. Partindo desse ponto, a análise do próprio meio
social, como suas relações e economia, permite uma compreensão histórica e contextual das
problemáticas relacionadas ao dia a dia dos indivíduos, não como uma produção pessoal, mas
como fruto de relações mais complexas.
Entende-se que o trabalho é fruto e reflexo das relações e do modelo econômico
vigente, alimentando e sendo alimentado também pelas relações que pautam a sociedade e os
indivíduos, já que também funciona como regulador destas. Com efeito, percebe-se o
enfraquecimento dos vínculos sociais e afetivos entre indivíduos, dado o aumento e a
exacerbação do individualismo, o esvaziamento dos espaços públicos de discussão, a
hipercompetitividade requerida pelo mercado e o desaparecimento dos processos
cooperativos. No século XVIII, o homem se “humaniza” na relação social, o que se deve ao
estabelecimento de regras de convívio (Sennet, 1999a).
Com o modelo capitalista de produção, a ordem pública é colocada em questão, o
espaço público é subestimado em prol da vida privada, do individual, fragmentando, assim, os
indivíduos, que, ao romperem com a coletividade da vida social e ficarem expostos à
dinâmica competitiva do mercado, também competem entre si, e o outro se torna inimigo,
promovendo o enfraquecimento da cooperação como organização do trabalho.
Como ponto de partida deste trabalho, analisou-se a contribuição de autores que
abordaram, de forma direta ou indireta, o reflexo do mundo do trabalho nas relações sociais.
Entre eles, Gaulejac (2005), que ressalta o papel do processo de gestão e competição entre os
indivíduos como foco do adoecimento social; Bauman (2001), que trata da liquidez da rotina,
dos processos e vínculos tornados laços sociais cada vez mais superficiais e descartáveis;
Dejours (2001), com seus estudos e conceitos sobre a centralidade do trabalho e a necessidade
dos processos de cooperação; Ricardo Antunes (2005 a e b) e as mutações do mercado de
trabalho diante da lógica neoliberal; e Sennet (1999 a e b), para o qual o trabalhador sob
regime flexibilizado, os laços de afinidade e as relações de trabalho não se processam em
longo prazo, justamente pela dinâmica de mudanças e incertezas constantes de emprego e
moradia que impossibilitam aos indivíduos se conectarem com o social, com os seus vizinhos
e colegas. “Diante das mudanças no mundo do trabalho [...], como se pode buscar objetivos
de longo prazo numa sociedade de curto prazo? Como se podem manter relações duráveis?
(Sennet, 1999a, p. 27). Além dos autores citados, outro serão analisados no percurso.
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Esta pesquisa buscou aprofundar a investigação sobre a relação entre as características
contemporâneas do mundo do trabalho e o assédio moral, entendido neste projeto como um
fenômeno pautado por comportamentos repetitivos e cronificados visando à humilhação e ao
constrangimento do outro, caracterizando uma séria violência psicológica (Soboll, 2011).
Acredita-se que a fragmentação dos trabalhadores fornece o espaço social propício para o
aparecimento de fenômenos como o assédio moral, visto que o indivíduo se encontra sem o
apoio do coletivo para se fortalecer e, assim, segue pautado pela dinâmica competitiva e
alienadora do mercado.
O contexto do trabalho e o assédio moral se relacionam na medida em que funcionam
como fenômenos que se alimentam mutualmente, visto que o trabalho dentro da sua
centralidade possui papel de organizador social, direciona condutas, crenças, regras e,
principalmente, propicia espaços de coletividade e identificação entre os indivíduos. Uma vez
que esse se precariza e passa a funcionar dentro de uma dinâmica de competição e
individualidade, rompe com os laços de solidariedade e identificação, propiciando indivíduos
isolados, suscetíveis à dinâmica alienadora e massacrante do jogo empresarial ditado pelo
mercado e se tornam capazes não só de suportar contextos de assédio, bem como, também, de
sedimentar tais comportamentos em relação a outros iguais.
Diante do exposto, o objetivo geral do trabalho foi analisar como a relação entre
assédio moral e as características contemporâneas do mundo do trabalho é apresentada na
produção brasileira dos últimos cinco anos. Os objetivos específicos são:
1. examinar historicamente as mudanças ocorridas no mundo do trabalho;
2. caracterizar o assédio moral como fenômeno potencializado pelas características atuais
do mundo do trabalho;
3. apresentar a produção brasileira sobre assédio moral nos últimos cinco anos.
Analisar essa relação se faz relevante diante da hipótese de que o assédio moral não
funciona como fenômeno isolado, mas sim como extensão de um modelo de trabalho que o
alimenta e constitui. Em paralelo a isso, a importância do contexto brasileiro, visto que, as
características do mundo do trabalho são direcionadas pelo contexto econômico e social de
cada espaço, e apesar de um fenômeno antigo, têm sido colocados como foco recentemente e
alvo de estudos mais concretos nos últimos cinco anos no solo brasileiro.
No primeiro capítulo, intitulado “Trabalho e Suas Mudanças no Sistema Capitalista”,
discutir-se-ão as características do mundo do trabalho atual, observando que este é pautado
pelo modelo econômico neoliberal. Este, ao promover o processo de flexibilização do
trabalho, degrada as suas relações, tanto sociais como de direitos, resultando em uma
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organização do trabalho que estimula o aumento da produção e da qualidade para atender a
um mercado que precisa se manter em constante expansão, ao mesmo tempo em que preza
por baixos custos para atingir tal objetivo. Nesse processo, utiliza-se de tecnologias de gestão
para o aumento da competitividade e força de trabalho.
No segundo capítulo, “Assédio Moral no Trabalho”, analisar-se-á como as
características do mundo do trabalho atual contribuem e se relacionam ao assédio moral,
observando-se que a própria degradação das relações de trabalho estabelece uma cultura de
competição entre os trabalhadores e contribui para a fragmentação destes, fragilizando-os e
tornando-os mais suscetíveis às violências do contexto empresarial. Além disso, as
tecnologias de gestão que se utilizam nesse processo funcionam como instrumentos de
assédio, em prol dos objetivos organizacionais.
Os capítulos seguintes fornecerão o embasamento teórico a fim de identificar,
juntamente com os dados coletados posteriormente, se é possível relacionar o trabalho, as
mudanças nas relações sociais e o fenômeno do assédio moral em uma simbiose, em que se
influenciam mutuamente.
Para tanto, primeiro se apresentarão o histórico e as mudanças ocorridas no mundo do
trabalho, sua centralidade por meio do papel que ocupa na sociedade, bem como seu impacto
nesta, funcionando como organizador das relações sociais, na medida em que se precariza e
desestrutura também a própria sociedade em que se baseia. Segundo, buscar-se-á caracterizar
o fenômeno do assédio não só pela pespectiva organizacional, mas também como fruto do
contexto social que o alimenta e sedimenta.
Por meio do percurso metodológio, os resultados encontrados mostrarão os achados
dos artigos selecionados na base da Scientific Eletronic Library (Scielo) e da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Dentre esses estão as principais
categorias profissionais encontradas, além dos temas recorrentes, que auxiliaram na definição
de quatro categorias para interpretação dos dados e possíveis relações com o objetivo de
estudo. As categorias definidas foram: violência no trabalho/violência social; fatores
organizacionais que propiciam assédio moral/políticas de gestão; contexto das relações de
trabalho na contemporaneidade; e características do assédio moral.
Na discussão, relacionou-se os achados dos resultados com o aporte teórico utilizando
partindo das categorias definidas como referência, afim de responder os objetivos deste
estudo. Por fim, apresentaremos as considerações finais com as conclusões frente aos
objetivos propostos, limitações e contribuições do estudo, bem como agenda de pesquisa
futura.
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1 Trabalho e suas Mudanças no Sistema Capitalista

Não se deve tirar a conclusão de que minhas opiniões se
inspiram em nostalgia de uma época que não pode mais
voltar. Pelo contrário, minhas opiniões sobre o trabalho
estão dominadas pela nostalgia de uma época que ainda
não existe.
Braverman

Para diversos estudiosos, o trabalho tem sido estudado e pensado como fundante do
ser social. Segundo Marx (2004), é no trabalho que se manifesta a superioridade humana ante
os demais seres vivos e é por meio dele que se expressa a realização humana. Ainda sob a
perspectiva marxiana, Lukács (1979) entende o trabalho como atividade humana que interfere
em toda a existência, funciona como modelo de todas as atividades humanas. Assim, por meio
do trabalho, tem-se a possibilidade de ultrapassar o instinto puramente animal e promover a
dinâmica de superação da realidade e cooperação entre outros seres sociais. Considera-se que
a prática de trabalhar produz consciência de si e esta faz com que o indivíduo descubra seu
corpo, sua identidade, afetos, hábitos, relações, até mesmo no trabalho de modo mais
primitivo.
É importante considerar que o trabalho, conforme as definições acima, só se realiza
como intermediário – precisa da presença do outro para existir, seja o outro a mediação com a
própria natureza ou com o homem. É por intermédio do trabalho que as relações se
organizam. Dejours (2008) confirma a centralidade do trabalho na vida do indivíduo ao
afirmar que o trabalho transforma o sujeito e produz realização no contexto social.
O trabalho é constitutivo de identidade como resultado da ação do homem no mundo.
É graças a ele que se caracteriza a existência social do indivíduo. Para Antunes (1999), o
trabalho funciona como primeiro momento de realização pessoal e, embora não funcione
como categoria única, possui papel de organizador social na medida em que todos os outros
aspectos da vida, como rotina, relações sociais, liberdade, descanso entre outros, são
mediados e definidos pelo trabalho.

17

A centralidade ontológica do trabalho corrobora essa questão ao apenas reconhecer o
homem quando este se identifica como ser mais que puramente biológico. E esse
reconhecimento se faz na ação do homem no mundo. O papel do trabalho na constituição da
identidade e na organização das relações sociais é diretamente afetado pela maneira como o
trabalho é organizado ao longo do tempo e, consequentemente, pelo sentido que lhe é
atribuído socialmente.
Até século o XVII, o trabalho era concebido como uma labuta necessária à
sobrevivência. À época, o processo e os meios de produção estavam nas mãos do trabalhador,
com recompensas acordadas por meio de uma racionalidade econômica diferente. A
tecelagem ou cultura da terra, processos produtivos naquele período, eram caracterizados por
um modo de vida regido por tradições respeitadas, menor carga horária, relações próximas de
concorrência, lucro não sistematizado, ganhos modestos, porém suficientes para uma vida
também modesta. O trabalhador estava intimamente ligado ao processo produtivo,
dominando-o por completo e fazendo-o constitutivo da sua própria identidade como pessoa e
perante a comunidade em que estava inserido. Com o desenvolvimento do comércio, o
mercantilismo, a crise do campo, a peste negra e diversas revoltas, houve o declínio do
modelo conhecido como servidão e a perda do valor da terra como única fonte riquezas,
gerando com isso o êxodo para as cidades (Seligmann, 2011).
Com início no século XVIII e desenvolvimento no século XIX, as chamadas
Revoluções Liberais foram marcadas por mutações não só políticas, mas também ideológicas.
Houve a quebra do antigo regime, após a tomada do poder pela burguesia, altamente
influenciada pelas ideias iluministas. Essa mudança política e ideológica promoveu uma
transformação no mercado, que passou a ser regido por uma liberdade “espontânea”, regulada
pelas trocas de mercadorias. Bauman (2001) denominou o período de Modernidade Sólida,
marcado por padrões econômicos e sociais estáveis e constantes, que só se substituíam por
padrões também estáveis na medida em que se mostrassem mais efetivos.
Porém, o ápice das verdadeiras mudanças no modelo de trabalho ocorreu com a
Revolução Industrial. Com as cidades inchadas, a urbanização e o maquinismo, estabelece-se
a livre concorrência pautada no liberalismo, oriundo das ideias do iluminismo e da ascensão
da burguesia. O Estado não interfere na relação empregador-empregado, com a grande oferta
de mão de obra, as condições de trabalho se precarizam ainda mais, num cenário em que os
trabalhadores não mais se vinculam e se identificam com um local de trabalho, mas sim com a
atividade laboral, dentro das fábricas. Essa nova classe trabalhadora, antes vinculada à terra,
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passa a ser definida por homens e mulheres assalariados, desprovidos dos meios de produção,
que vivem da venda da sua forma de trabalho (Antunes, 1995, 1999).
A subordinação do trabalho ao capital, por meio do desenvolvimento do capitalismo,
trouxe uma nova racionalidade econômica congruente com a necessidade da burguesia. A
racionalidade econômica se emancipou e se sobrepôs às outras racionalidades. A burguesia,
dentro de um conceito de emancipação promovido pelas ideias iluministas de um Estado
abusivo, promoveu a revolução dos meios de produção. Aqui, o valor do objeto é medido pela
sua utilidade e seu valor de troca se define pelo tempo necessário para a sua produção. Assim,
o valor do trabalho é definido pelo seu tempo de produção, tornando-o calculável dentro do
modelo de rendimento versus produtividade. Além da mudança em relação ao centro do valor
econômico do processo produtivo, as relações sociais também foram refletidas pela quebra do
padrão e de tradições vigentes, com o proletário não sendo mais dono do processo produtivo,
mas apenas de sua força de trabalho, sem vinculação com o que está sendo produzido
(Seligmann, 2011).
A liberdade da livre concorrência e da contratação se mostrou perversa e expressa na
luta de classes. Antunes (1995) assinala que o trabalhador assalariado é usado pelo capital e se
torna mercadoria ao vender sua força de trabalho. A separação entre trabalhador e meios de
produção modifica a relação com o próprio meio social, já que a atividade que antes promovia
consciência individual e constituía a identidade foi reduzida a valor da troca e afastada do
sentido de comunidade.
No contexto fabril, o tempo e o espaço se mostravam bem definidos, com o fim de
assegurar a vinculação do trabalhador a esse contexto. A partir do século XX, Henry Ford
propõe um novo modelo de produção em série, visando a intensificar ainda mais a relação
força de trabalho e produtividade. O modelo de produção em série, com o incremento do
trabalho em esteiras, possibilitava produzir grandes quantidades de produtos semelhantes,
para atender a uma demanda em massa. Assim, utilizou-se da linha de montagem com o
intuito de racionalizar o processo de produção para que os trabalhadores pudessem produzir
mais em menos tempo (Maria-Guimarães, 2006).
O aumento da produção, a fragmentação de tarefas com atividades repetitivas, o
aumento da especialização e a vigilância em torno do tempo a ser produzido tornaram o
trabalhador uma peça da engrenagem, elevando a sua força de trabalho ao nível máximo. A
mecanização do trabalho se estendeu também ao trabalhador (Facas, 2009). Segundo Gounet
(2002), é o processo de desqualificação do artesão, que antes dono do processo produtivo, é
transformado em mecânico alheio ao que produz.
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O taylorismo funciona como continuação do processo iniciado pelo fordismo, ao
intensificar a racionalização científica da produção visando a adaptar o trabalho às
necessidades do capital. Frederick Taylor buscava eliminar os tempos e movimentos inúteis
para um maior controle do processo produtivo e maior produtividade. A divisão entre
execução e concepção se tornou cada vez mais evidente. Segundo Harvey (1994), retornando
a Marx, os princípios básicos da produção capitalista envolvem: orientação para o
crescimento; apoio à exploração do trabalho vivo; e tecnologia e organizações dinâmicas.
O primeiro sinal de esgotamento deste ciclo aparece entre 1960 e 1970, principalmente
pela paralisação da economia, crise do petróleo e a própria luta dos trabalhadores, que
criticavam a situação de intensa exploração e precarização. Como a produção capitalista
envolve ciclos dinâmicos, surge no Japão, na década de 1970, um novo modelo de gestão
conhecido como toyotismo, gestado por Tauchi Ohno, visando à produção em série atrelada a
demandas específicas e baixo custo de produção, dentro do conceito de “fábrica mínima”,
com baixos estoques e equipe enxuta. Para uma demanda especializada, que muda a todo
momento, os trabalhadores precisaram se tornar multifuncionais, adaptados a demandas
diversas e flexíveis (Maria-Guimarães, 2006).
A necessidade de um trabalhador dinâmico, flexível e funcional colaborou para a
criação dos Ciclos de Gestão de Qualidade (CCQ), cujo objetivo era incluir o trabalhador no
processo produtivo, ao envolvê-lo na fiscalização e na resolução dos problemas relacionados à
produção. Ao mesmo tempo em que se conseguia um engajamento maior por parte dos
trabalhadores, também se conseguia menor quantidade de problemas e maior produtividade
nas fábricas (Maria-Guimarães, 2006).
As mutações no mundo do trabalho, dentro da relação de continuidade entre
fordismo/taylorismo e toyotismo, promovem uma racionalização organizacional, pautada em
uma cultura empresarial com foco nos programas de qualidade total, ênfase no
desenvolvimento estimulado da força de trabalho, racionalização das linhas de produção,
substituição de processo pela automação e aprimoramento tecnológico constante. Percebe-se
que a organização do trabalho se construiu na história do desenvolvimento das tecnologias
para a acumulação capitalista (Navarro & Padilha, 2007). A esse respeito, Ferraz, Garcia e
Silva (2010, p. 4) assim descrevem:

Historicamente, no capitalismo, o trabalho vem sofrendo várias mudanças
para atender às necessidades de regulamentação e controle social do modo
de produção. Essas alterações acontecem nos aspectos econômicos, políticos
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e culturais da produção, com vistas a atingir o objetivo maior: de manter as
taxas de lucro e submeter os trabalhadores nos processos produtivos.

Com a mudança da ênfase do processo produtivo, da produção para o consumo, a
partir de 1970 a liberdade do mercado começa a pautar-se na competição; buscou-se
promover a liberdade para que todos tenham acesso ao jogo econômico se faz fundamental. O
chamado Neoliberalismo produz e consome a própria liberdade, pois é preciso promover a
competitividade e capturar a atenção para alimentar a lógica do consumo, que se faz como
mercadoria. Para Bauman (2001), a lógica passa a funcionar como líquidos, fluidos e
inconstantes. Para os líquidos, o tempo é tudo que importa.
O neoliberalismo, em conjunto com a era da reestruturação produtiva foi definido pelo
processo de flexibilização do trabalho. Assim, emerge a era do capitalismo flexível (Antunes,
2005), cria um ideário de privatização acelerada e enxugamento do Estado que promove a
desmontagem de direitos básicos, combate o sindicalismo, precariza e degrada as relações de
trabalho. Pautando-se pelo desemprego e pela desregulamentação do trabalho, intensifica-se a
lógica de que, para o capital, a força humana só serve como meio para reprodução do próprio
capital (Antunes, 2005)
O Brasil, em especial, não foge do contexto mundial, onde houve um novo complexo
de reestruturação produtiva, ou seja, a flexibilização do trabalho, focada nas estratégias de
concorrências globais e no “choque de competitividade”, oriundos dos modelos toyotistas. A
ideia é promover um processo que preze pelo aumento da qualidade constante com cada vez
mais baixos custos para produzi-la. Para isso, se faz necessário o uso de cada vez mais
tecnologias dentro de uma reorganização do processo e da gestão para aumento da força de
trabalho. O que se percebeu foi que o aumento da produção não se traduziu em aumento dos
postos de trabalho, mas sim em aumento da produtividade (Silva, 2006).
As transformações no mundo do trabalho se refletem não só dentro da perspectiva
material, mas também na perspectiva ideológica, visto que os chamados “enxugamentos” para
garantir menores custos e mais produtividade criaram as condições para que o trabalhador
esteja disposto a utilizar novas habilidades, não só físicas, mas cognitivas e comportamentais.
A noção de empregabilidade exige novos conhecimentos e se faz como aparato ideológico
para disseminar e sedimentar a racionalidade capitalista. O objetivo é capturar não só a força
de trabalho, mas também a subjetividade do trabalhador. Este culto ao “subjetivismo” é um
ideário fragmentador que faz apologia ao individualismo, em contrapartida à solidariedade e
às ações coletivas/sociais (Antunes, 2005).
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Assim, o mercado se abre para a entrada de novas fontes e promove uma classe
trabalhadora fragmentada e heterogênea, constituída por trabalhadores formais e informais,
jovens e velhos, qualificados e não qualificados, tornando-se difícil manter laços sólidos de
pertença e identificação.
A construção do consentimento por parte da classe trabalhadora se faz mediante um
aparato ideológico que produz a síndrome do medo. O precário mundo do trabalho oferece
piores condições de exploração, menores salários, desmonte de direitos. O medo do
desemprego e de estar excluído da sociedade facilita a aceitação desse cenário, como se
aceitá-lo como responsabilidade individual fosse a única alternativa. Para a manutenção desse
ideário, é necessário suprimir a coletividade dos trabalhadores.
A alienação, como perda de unidade, como tudo que aparta o ser humano do mundo,
que o fragmenta, que o afasta de si, das coisas e da consciência que o transforma em
autômato, é marcada pelo avanço dos sistemas tecnológicos em conjunto com um aumento da
massa de desempregados e excluídos da vida social, caracterizando um grave problema social.
Esse processo histórico de desintegração e desumanização segregadora leva ao isolamento
individual, ao se constatar que a raiz da alienação se encontra dentro do próprio trabalho, pela
exploração do homem pelo homem (Barros, 2011).
A posição liberal trouxe a ideia do trabalho, assim como outros aspectos da vida
social, como mercadoria exposta às leis de oferta e procura e à venda da força de trabalho.
Com a desestruturação produtiva, o trabalhar vira uma realidade de instabilidade,
imprevisibilidade, heterogeneidade, complexidade e fragmentação. Isso porque, esvaziado de
significado, o trabalho retira a possibilidade de realização pessoal (Gaulejac, 2005).
A organização do trabalho sob os moldes toyotistas, mesmo com a aparência de
modernização, promove a individuação, rompendo com os processos cooperativos e
promovendo a ausência da possibilidade de trocas, pois ao incluir o trabalhador no processo
produtivo e ao mesmo tempo fazer uso do seu envolvimento, em prol do desenvolvimento e
lucro da empresa, não considera os interesses dele. O sofrimento se dá na impossibilidade do
reconhecimento com o que é produzido (Sznelwar, Uchida, & Lancman, 2011). O trabalho,
para Dejours (2001), é a atividade utilizada para preencher a lacuna entre o real e o prescrito,
tornando-o uma construção constante que envolve o uso da afetividade e criatividade. Essa
construção se mostra apenas na relação com o outro, posto que a criatividade e afetividade só
podem ser manifestas e construídas por meio do ser social.
O trabalho é forma de integração psicossocial e promove sobrevivência não apenas
física, mas principalmente social. O emprego é visto como medida de valor pessoal. A
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atividade de produção, influenciada e dominada pela fragmentação e pelo isolamento
produzido no modelo econômico atual, atomiza os homens, desfaz a mediação entre homem e
natureza, coisificando e reificando o homem em suas relações. Ao invés de emancipação e
tomada de consciência social livre, cultuam-se a privacidade e a idealização do indivíduo
abstrato (Gonçalves & Coimbra, 2007).
As relações sociais que existem entre trabalhos individuais e trabalhos totais, no que
diz respeito à noção do todo, são apresentadas como relações entre objetos coisificados. Na
vigência desse valor de troca, o vínculo social que seria entre humanos se torna relação entre
coisas, uma relação reificada entre seres sociais (Gonçalves & Coimbra, 2007).
São cinco os elementos centrais do trabalho: o ato do trabalho em si, que produz algo
ou um serviço; a remuneração pelo que foi realizado; a pertença a um(a)
coletivo/comunidade; a organização onde se fixam um lugar e uma tarefa; e o valor social
referido à função exercida (Gaulejac, 2005).
A ideia da pertença como a criação de uma identidade profissional desapareceu. Os
grupos instáveis e a flexibilidade em conjunto com as avaliações individualizadas reforçam a
competição e não permitem que os espaços coletivos representem proteção e solidariedade.
A flexibilidade do mundo do trabalho atual incentiva a possibilidade do emprego
como “projeto”, pois o tempo é medido em curtas parcelas, não havendo mais “longos
prazos”. Essa possibilidade é interessante para as empresas, cada vez mais suscetiveis a um
mercado em constante transformação e às necessidades de consumo que mudam diariamente.
Porém, a falta de perspectivas duráveis promove a perda do sentido da criação de laços sociais
fortes, corroendo os princípios de confiança, lealdade e compromisso. Os valores do trabalho,
hoje marcados pela superficialidade, comprometem as virtudes e a disposição em se sacrificar
ou mudar a longo prazo, e esses mesmos valores se estendem às relações sociais e familiares.
O tempo transformado em produto por meio da flexibilização promove a quebra da
rotina e da divisão do trabalho, mas não permite que o trabalhador tenha acesso ao controle do
seu trabalho. O comportamento flexível no trabalho cria a necessidade de relações sociais
mais duráveis, na busca pela estabilidade perdida, porém, não cria as condições materiais para
tanto. O desafio é pensar em como a flexibilidade e a ausência de rotina no trabalho, que
deveriam promover maior autonomia e disponibilidade do trabalhador, têm contribuido para a
diminuição do significado e da identificação com o seu trabalho e com os outros (Gaulejac,
2005).
As organizações não mais se caracterizam por um planejamento prévio, mas se
adaptam às mudanças externas. Surgem os conceitos de “reengenharia” e a cultura da

23

necessidade de mudança constante, seja como estrutural empresarial, seja na habilidade e
atuação como trabalhador. A flexibilização como necessidade de se adaptar constantemente a
novas situações promove a quebra da rotina como forma de promover essa mudança e
alcançar o aumento da produtividade constante. Esse tempo flexível, apesar da cortina que o
cobre, transparecendo uma imagem de maior liberdade do trabalhador, vem recheado de
novas formas de controle e poder, sedimentados principalmente pelo uso de tecnologias
(Sennet, 1999b).
A falta de apego pela rotina e pelo tempo literal traz o problema da fragmentação com
o outro. O novo capitalismo exige um constante desapego ao passado: é necessário
desprender-se para dar espaço a um novo contexto que está sempre à espreita. A própria
desigualdade salarial promove fragmentação e escancara que o ideal de “vencer na vida”, pela
pespectiva individualizada, se faz acessível a poucos, porque o mercado precisa dessa
realidade para manter o lucro como foco principal. A individualização das relações sociais
promove a ideia de que pertencer a uma determinada classe ou a determinação do seu sucesso
pessoal se dá por uma perspectiva pessoal, envolve a questão do caráter, do respeito por si
mesmo (Sennet, 1999a).
Apesar de a experiência do trabalho se mostrar, mesmo com o distanciamento do
processo produtivo propiciado pela automação, algo intensamente pessoal, as circunstâncias
materiais promovem falta de apego ao que é produzido, acarretando não a alienação como
proposto acima, mas indiferença. A tecnologia, de forma contraditória, facilita o dia a dia do
trabalho, mas promove também a fragmentação e a falta de identificação com este (Sennet,
1999a).
Orientar-se em um mundo flexível envolve a sensação constante de estar sendo testado
e nunca saber onde e como se está saindo. Assumir riscos é uma necessidade diária, dada a
concentração no momento imediato, no que está por vir. Esse contínuo estado de
vulnerabilidade promove a desorientação para marchar rumo à incerteza, diante de um
contexto desregulador do tempo e do espaço, ataques à rotina e afrouxamento dos processos
organizativos. A estabilidade passa a significar o caminho para o fracasso, visto que o
continuar onde se está é percebido como “ficar para trás”, caracterizando a insistência na
partida. A flexibilidade acentua os processos de desigualdade e valoriza a juventude, em
especial, por sua capacidade de liquidez, maleabilidade e maior submissão (Sennet, 1999a).
A necessidade de estar em constante recomeço, o esvaziamento do que é conhecido
como padrão e os riscos eminentes que intensificam a concentração nas perdas geram uma
ansiedade generalizada em torno do emprego e do que pode advir a partir dele, visto que o
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que foi vivido anteriormente não mais serve como guia para traçar o futuro, e a própria
dinâmica do mercado, cada vez mais insconstante, apreensiva, fragmentada e fragilizada, faz
com que o apoio na comunidade e no coletivo também se desestruture. Com sua fragmentação
e coisificação, relações são reduzidas e alienadas, há uma perda do referencial humano e
social.
Existe uma relação de simbiose entre o trabalho e as mudanças promovidas no sistema
capitalista. É importante ressaltar que este fenâmeno existe e atua fortemente na realidade
atual, tendo em vista que tal tensão cria condições e sedimenta o terreno para comportamentos
de assédio generalizados, em que o outro é percebido ora como vítima, ora como perseguidor.
Cada indívíduo adere à cultura da competição, e como as figuras do “liberalismo”, do
“capitalismo” ou do próprio “sistema” são abstratas demais para levar a culpa e poder assim
agir sobre eles, descarrega-se no outro toda a agressividade contida pelo ressentimento que se
instala, não por se trabalhar demais, e sim por não ser recompensado suficientemente
(Gaulejac, 2005).
Veremos no próximo capítulo como esta abstração atua no ambiente de trabalho,
sedimentando um terreno fértil para o assédio moral, seja em forma de comportamentos, seja
como política institucionalizada de gestão.
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2 Assédio Moral no Trabalho

Neste capítulo apresentaremos um panorama geral sobre os conceitos do assédio moral
e como este tem se alterado e concretizado, segundo os estudos realizados. Além de
caracterizar o assédio como fenômeno que se expressa nas relações de trabalho,
apresentaremos suas diversas facetas e sua relação com os processos de violência, poder e
políticas presentes dentro das organizações atuais.

2.1 Definições do Assédio Moral
O fenômeno do assédio moral é tão antigo quanto o próprio trabalho (Freitas, 2001),
visto que o trabalho modificou seu funcionamento ao longo do tempo, passando por modelos
de servidão e escravidão, até os dias atuais, pautados em relações desiguais. Porém, a
definição para esse fenômeno se faz de forma recente.
O assédio moral é definido, segundo Heloani (2004), por sua intencionalidade:
conduta abusiva intencional em relação ao outro na tentativa de neutralizá-lo em termos de
poder.

Utiliza-se

do

enfraquecimento

psíquico

como

processo

disciplinador

e

despersonalificador. Cada indivíduo é produto e produtor de uma construção sócio-histórica.
Assim, a perversão moral que possibilita a prática de condutas abusivas e vexatórias, aliada a
uma política social de hipercompetitividade, torna possível enxergar o outro não como igual,
mas como instrumento para se alcançar objetivos.
O entendimento do assédio moral como fenômeno visível possui como uma de suas
origens o estudo do etnólogo Konrad Lorenz (1991 como citado em Hirigoyen, 2002), que faz
uso do termo mobbing pela primeira vez ao descrever em suas pesquisas o comportamento
agressivo de animais. Já na década de 1960, o médico alemão Peter Paul Heinimann (1972
como citado em Hirigoyen, 2002) reproduz esse conceito, ao observar comportamentos hostis
em crianças dentro das escolas. O mobbing pode ser caracterizado por uma situação
comunicativa “hostil”, iniciada por desacordos envolvendo um ou mais indivíduos e que se
desdobrem em coação e perseguição com o intuito de levar à fraqueza psicológica. O sujeito
passa a ser marcado pela exclusão (Leymann, 1996). Na década de 1980, Leymann (1996)
passou a investigar o mobbing no ambiente de trabalho, observando comportamentos de
hostilidade e agressividade usados por um grupo visando à exclusão de um dos seus
membros.
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Além de mobbing, diversos outros termos, como bullying, são citados no sentido de
caracterizar tais comportamentos hostis. O termo bullying foi utilizado pela primeira vez por
Olweus, em 1978, também no contexto de crianças na escola, embora muitas das vezes
utilizado como sinônimo do conceito de mobbing proposto acima (Freitas, Heloani, &
Barreto, 2008).
Porém, foi com a psicoterapeuta Maria France Hirigoyen (2002) que o termo assédio
moral surge como conceito pensado em uma perspectiva individual e psicopatológica. Refere
a autora:

Por assédio em um local de trabalho temos que entender toda e qualquer
conduta abusiva manifestando-se, sobretudo, por comportamentos, palavras,
atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou
à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego
ou degradar o ambiente de trabalho (Hirigoyen, 2010, p. 65).

É com esta definição que a autora traz a perspectiva de uma perversão moral que
caracterizaria algumas pessoas. Mediante a “perversão do ego” o perverso narcísico utiliza-se
da única forma com que sabe se relacionar: subjugando o outro.
Alguns fatores se tornam contribuintes para o aparecimento das “vítimas”; como a
deterioração das condições de trabalho, que funciona como método principal para a criação de
um ambiente hostil e favorável à fragilidade; recusa de comunicação; atitudes de
desqualificação perante o outro, culminando na destruição psicológica quando se isola a
vítima, tornando-a cada vez mais frágil e manipulável. Tais fatores manifestam-se no campo
psicológico por intermédio da depressão e ansiedade e também fisicamente, com sintomas
como hipertensão, problemas cardíacos, entre outros (Hirigoyen, 2002).
É importante considerar que, para Hirigoyen (2010), os termos mobbing, bullying e
assédio moral, embora apareçam na literatura algumas vezes como sinônimos, não o são.
Mobbing está relacionado ao coletivo, no sentido de perseguições que podem ou não incluir
agressões físicas. O bullying é mais abrangente, engloba agressões físicas, chacotas,
provocações e pode partir do plano individual ou coletivo. O assédio moral se caracteriza por
sua sutileza – sua agressão é mascarada.
No Brasil, Margarita Barreto (2003) contribuiu para a discussão do tema ao realizar
uma extensa pesquisa com trabalhadores dos setores químicos, observando o assédio como
uma exposição repetitiva e prolongada dos trabalhadores a situações vexatórias,
constrangedoras e humilhantes, sendo essas situações violadoras dos seus direitos
fundamentais. Para a autora, o assédio não é uma doença. Tende-se a culpabilizar o indivíduo
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dentro de uma situação em que não se pode esquivar-se da análise do contexto social, regido
por mecanismos de flexibilização, reestruturação constante e empregabilidade. Fugindo da
ideia psicologizadora dos autores citados acima, Margarida Barreto se atem a necessidade da
visão do assédio relacionando-o com o contexto das condições e das relações de trabalho
presentes.
Seguindo este caminho, o assédio moral, segundo discussão iniciada por Vieira, Lima
e Lima (2012), pode ser visualizado segundo duas perspectivas.
A primeira delas, tradicional, parte da relação vítima-agressor, busca por soluções e
explicações no âmbito psíquico do indivíduo pela utilização de “perfis” e concebe a redução
do assédio como um aspecto entre duas pessoas, passando pelo processo de culpabilização. É
preciso haver intenção e um culpado para que a situação se mostre comprovada. O olhar
estará voltado para o sujeito, e as principais formas de enfrentamento e intervenção são
pautadas na judicialização e tratamentos psicológicos (Soboll, 2017).
A segunda, a abordagem psicossocial, entende o fenômeno do assédio como fruto da
organização do trabalho e do contexto social em que está inserido, sendo que a violência pode
se expressar não só pelos indivíduos, mas também por meio de práticas e políticas
organizacionais institucionalizadas, visto que a personalidade individual não abrange de
forma isolada toda a complexidade do fenômeno do assédio. A organização se torna
responsável, pois se trata de um problema que se revela em processo, de forma continuada,
sutil, e se mantém mediante a conivência (Soboll, 2017).
Acredita-se ser fundamental a utilização de um conceito e abordagem uniforme.
Afinal, a definição do conceito do assédio é recente e demanda aprofundamento. Sua sutileza
e fragilidade tornam-no um fenômeno de alto poder adoecedor, porém de grande
complexidade para identificação e comprovação. Assim, evita-se a banalização do conceito e
permitem-se as corretas intervenção e prevenção.
Entende-se, para este estudo, o assédio moral como aparecendo na forma cronificada
de comportamentos hostis e rudes em “[...] um processo grave e extremo de violência
psicológica, que acontece de maneira continuada e repetitiva no contexto de trabalho e que
produz efeito de humilhação, ofensa e constrangimento” (Soboll, 2010, p. 40).
Utilizaremos para análise a perspectiva psicossocial, dado o entendimento de que o
fenômeno do assédio é também uma produção de poder. Vivemos em uma sociedade
disciplinar que legitima a violência por meio dos poderes hierárquicos. O trabalho se constrói
de forma precária e seletiva, favorecendo a terceirização, a automação e informatização, o que
constitui a hipercompetitividade. Coloca, assim, um indivíduo contra o outro e se desenvolve
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a ideia da “educação salvadora”, pois para me manter competitivo no mercado tenho de estar
em constante atualização e reestruturação, reafirmando uma ideologia neoliberal de adaptação
e perfil tecnicizado.
O mal-estar se estende nas relações das sociedades atuais por meio da corrosão dos
vínculos e valores sociais e coletivos (Dejours, 1998). Vivemos tempos de emergência da
importância do indivíduo e valoração exacerbada do individualismo. Dessa forma, o outro me
serve como instrumento para meus fins, sendo assim mutado, por pessoas e pelas próprias
empresas, de indivíduo para um número ou código que pode ser usado, vendido, trocado ou
descartado. A sociedade e o trabalho utilizam-se de estratégias de coerção e sedução como
tentativa de reificação e rentabilização do indivíduo.
Com a dissolução dos laços e o clima de competição generalizada, o aumento da
hostilidade se faz inevitável. A cooperação em equipe se faz antagônica à competição para
adquirir e manter o trabalho. O outro se mostra como objeto de ódio e ressentimento,
inaugurando uma nova forma de violência social latente (Freitas, Heloani, & Barreto, 2008).
Esta violência social latente se dá de maneira direta nas relações sociais permeadas pelo
Estado, mas principalmente de forma simbólica, e o assédio moral torna-se sua representante
dentro das organizações.

2.2 Concepção psicossocial do assédio e violência
O Estado é fundador e monopolizador da violência
simbólica.
Pierre Bourdieu

“A violência simbólica é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita
daqueles que a sofrem e também, frequentemente, daqueles que a exercem na medida em que
uns e outros são inconscientes de a exercer ou a sofrer” (Bourdieu, 1996, p. 16).
Este conceito proposto por Bourdieu exemplifica a violência exercida sem a coerção
física, como fruto do discurso dominante e de suas construções de crenças e posições sociais.
Aquele que é vítima da violência se sente culpado pela violência sentida, visto que naturaliza
as relações de poder e dominação existentes como cristalizadas e inevitáveis. Naturalizar a
violência é reduzir o terror que ela provoca e estabelecer o silêncio completo.
A violência se dá como reflexo de relações de poder que são construídas socialmente e
não no campo individual. O indivíduo é visto como ser social, sua subjetividade só pode ser
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constituída no ser social por meio do movimento dialético entre indivíduo e coletivo. Os
subsídios que constituem a lógica socioeconômica são a base e impregnam o contexto
organizacional com seus valores. Um contexto marcado por um sistema de violência
possibilita o assédio, este surge como mais um instrumento.
O modelo econômico propostos pós-1989, o neoliberalismo, evidenciou a perda da
referência do Estado e a legitimação social das empresas por meio do livre mercado, adotando
as empresas privadas como modelos organizacionais a serem seguidos, promovendo grande
aceitação de suas políticas e práticas de gestão, inclusive, incorporando aparatos de violência
estatal. (Soboll, 2017)
Alguns exemplos de comportamentos de violência psicológica observadas dentro das
empresas são: a supervisão constante e enrijecida aos trabalhadores; a pressão exagerada por
produtividade e resultados; a comparação e exposição dos resultados; a avaliação por
resultados; a ameaça constante da demissão e humilhações por resultados abaixo do esperado
(Soboll, 2006)
O aspecto econômico como valor supremo favorece a dissolução de valores sociais e
incapacita o modelo atual de sociedade de construir valores que estejam embasados na
coletividade. Segundo Freitas (2001), fomos reduzidos a meros consumidores.
Diversos autores corroboram com as problemáticas envolvidas no mal-estar das
sociedades atuais. Freitas, Heloani, e Barreto (2008) evidenciam a corrosão dos vínculos
sociais e coletivos, a instrumentalização do outro que só me serve como fim para meus
próprios objetivos, o aumento do individualismo e da sua cultura, a negação do diferente, a
exclusão dos não produtivos não só do mercado de trabalho, mas do cotidiano por meio da
sua marginalização. O progresso social é acompanhado por comportamentos violentos.
A violência se dá na medida em que o indivíduo não encontra orientação nos valores
coletivos. O livre mercado que se estabelece por meio do individualismo e da
hipercompetição generalizada reforça a violência social latente por meio da indiferença, do
ódio e da hostilidade. As empresas têm sido vistas como as responsáveis pela economia do
país, determinando a riqueza das nações e o futuro da sua população, estimulando assim um
culto de que tudo é permitido para manter empregos e estimular o crescimento do país, que só
ocorre pela iniciativa privada.
Dejours (1998) também descreve a violência dentro das organizações como simbólica.
Isso porque não se utiliza de práticas explícitas de violência, mas sim de um discurso
coerente, sedutor, que acopla as pessoas aos seus ideais, favorecendo sua colaboração para
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manutenção da cultura organizacional. Não promove violência por si, mas estimula a
violência nos outros.
As organizações se fazem como um sistema de poder que isola e fragmenta os
indivíduos. Se mostram como uma mistura do poder disciplinar, utilizando-se do controle e da
punição para gerar medo, insegurança e perda da confiança no próximo, ao mesmo tempo em
que manipulam sentimentos e estimulam o orgulho do trabalho realizado e a pertença à
organização. Foucault (1997) descreve como o misto de docilidade e utilidade prepara o
terreno para a aceitação da submissão e dominação.
Essa legitimação das empresas privadas como referência social, associada à corrosão
dos vínculos sociais, à alta hierarquização, ao fomento das diferenças de poder e ao discurso
sedutor promovido pelas organizações, instala o terreno fértil para comportamentos de
violência sutil que caracterizam o assédio moral. Por isso, é importante verificar que a
construção do assédio dentro das organizações se faz como resposta da forma como o trabalho
tem sido organizado pautado nas relações e na organização da própria sociedade.
Diante disso, torna-se clara a necessidade de mudanças na organização do trabalho,
visto que as relações atuais estão assentadas no modelo pós-fordista, sustentando-se na
estrutura da flexibilidade, dos vínculos transitórios e superficiais, equipe enxuta e
multiprofissional, custos em queda, constante construção de novos conhecimentos e valoração
do capital em detrimento do sucateamento das condições de trabalho. As organizações não se
encontram soltas no tempo e espaço: elas funcionam como reflexo e influenciador do seu
meio social.
O trabalho/emprego atua como fonte de identidade social do indivíduo e por meio dele
se referencia em seu contexto, na sociedade em que se insere (Freitas, Heloani, & Barreto,
2008). Vivemos tempos contraditórios, em que se associa o aumento da valorização do
trabalho ao constructo social e definidor de importância e identidade, ao mesmo tempo em
que se promovem vínculos empregatícios cada vez mais frágeis. A empresa legitima a
violência ao aceitar essa nova organização do trabalho que se desenvolve às custas do
adoecimento da própria sociedade.
A cultura promovida pelas empresas favorece a rentabilização do indivíduo, definindo
um ideal de projeção sem limites, em que vale tudo para garantir sua sobrevivência (Enriquez,
1992; Freitas, 1999).
Se a violência aparece como fruto da necessidade de garantir um trabalho que é
imprescindível para minha identidade e para a manutenção da sociedade, estar desempregado
é justamente estar ausente, à parte da sociedade, caracterizando total exclusão. Entender esse
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processo possibilita identificar o assédio moral não como fenõmeno isolado, mas como
violência sutil que possui características marcantes.
2.3 Características do Assédio Moral
Hirigoyen (2010), precursora nos estudos sobre assédio moral, catalogou os métodos
mais comuns utilizados nas relações de trabalho e no dia a dia das empresas para empregar
violência psicológica com o intuito de desestabilizar ou prejudicar o trabalhador. Portanto, é
fundamental definir tais categorias, pois o fenômeno do assédio, por sua “invisibilidade”, se
manifesta de modo bastante subjetivo e pessoal,o que dificulta sua denúncia e punição.
O assédio é sutil, é um evento que se desencadeia em processo, utilizando-se de
diversas táticas, na tentativa de calar, desmotivar, demitir ou mudar o outro. Tais ações são
acopladas às práticas cotidianas e difíceis de serem identificadas, mesmo com seu alto poder
de degradar as relações laborais. Pode ser utilizado tanto como instrumento de eliminação
quanto para cobrança por resultados.
É marcado por ter o indivíduo como alvo, por seu caráter processual, envolvendo
intencionalidade e repetição. Diante dessa colocação, surgem duas problemáticas importantes,
quais sejam: Qual o tempo de prática para ser considerado assédio? Como definir e medir
intencionalidade? Leymann (1996) considera como assédio moral a frequência de
comportamentos hostis realizados de forma diária ou semanal com a duração de pelo menos
seis meses. Outros estudos, como os desenvolvidos, por exemplo, na tese de Barreto (2000),
identificam uma duração frequente de três meses a três anos. Para Hirygoien (2010), a
definição exata de um período para definição do que é ou não considerado assédio não
consegue englobar a complexidade que o fenômeno exige. É importante salientar que não há
consenso em relação a essa frequência, tornando a análise cuidadosa ainda mais importante.
Partindo para a questão da intencionalidade, também é problemática a medição de uma
categoria tão subjetiva. Para Einarsen, Hoel, Dieter e Cooper (2003), seria importante, com ou
sem comprovação de intenção, a observação das consequências de humilhação verificadas. De
forma consciente ou não, quem pratica comportamentos hostis que visam à humilhação do
outro de forma recorrente deve ser caracterizado como assediador. Estabelecer o critério da
intencionalidade como obrigatório é impossibilitar o reconhecimento e o diagnóstico de
situações que, com ou sem planejamento ou intenção declarada, propiciaram danos e
consequências, além de compactuar com práticas organizacionais que legitimam
comportamentos assediadores. O caráter processual do assédio e suas consequências precisam
ser considerados além do aspecto intencional (Sobbol, 2017).
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A própria cultura empresarial sedimenta e constrói as categorias de assediador e
assediado. Diversos autores trabalharam no sentido de descrever mais especificamente esses
perfis, porém, estes sempre se mostraram muito distintos. O assediado geralmente se
evidencia como o indivíduo que não se sujeita às práticas organizacionais, que se mostra um
risco ao patrão por sua competência, ou o contrário, é improdutivo e fragilizado. O perfil é de
difícil definição, pois a relação assediado-assediador transcende o pessoal, ou seja, é reflexo
da cultura da organização que se faz por meio de suas políticas, suas crenças e seu
funcionamento (Soboll, 2017).
O objetivo da rentabilidade constitui um contexto organizacional fomentador do
assédio por meio do aumento da hierarquização, gerando dependência entre chefe e
subordinados, os enxugamentos constantes, metas inatingíveis, o aumento da cultura do
estresse competitivo e a hiperflexibilidade, exigindo que os trabalhadores estejam cada vez
mais disponíveis a se modificarem e se organizarem em prol do crescimento da empresa.
Além desse contexto organizacional, de acordo com Hirigoyen (2010) são quatro os métodos
mais comuns de assédio moral dentro das empresas.
O primeiro consiste na deterioração das condições de trabalho, retirando a autonomia
do trabalhador, não ofereceendo informações suficientes para a condução do trabalho,
induzindo, assim, ao erro, e dirigindo críticas exageradas ou sem fundamentos concretos. É
não respeitar seus direitos, não oferecer um contexto adequado para que as atividades possam
ser executadas de forma saudável, dar-lhe permanentemente novas tarefas, atribuir tarefas
incompatíveis com sua saúde, atribuir-lhe tarefas inferiores a sua competência, contestar de
forma rotineira suas decisões ou qualquer outro comportamento que possui como foco a
alteração do ambiente ou das tarefas do dia a dia, a fim de prejudicar o trabalhador. O
assediador faz com que a vítima se mostre incompetente, justificando demissões ou outros
comportamentos também de assédio.
O isolamento é o segundo método de assédio moral. Funciona com a recusa de
comunicação com o trabalhador. Recusa do contato com ele, interrupção da sua fala de forma
constante, separação física dos demais funcionários, isolamento, recusa do repasse de
informações, proibição do contato por parte da equipe. A negação do contato, cortando as
alianças, paralisa a vítima, que passa a não saber do que e como se defender, visto que não
compreende contra o que lutar.
O atentado contra a dignidade como terceiro método de assédio moral trata-se de
qualquer tipo de comportamento que avilte a dignidade do trabalhador, seja fruto de
preconceito, desdém, críticas à vida pessoal, gestos, fofocas, insinuações. Ser desacreditado
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perante a equipe, atribuir-lhe problemas psicólogicos e tarefas humilhantes. O uso da
dissimulação, de ironias e piadas faz com que a própria percepção da vítima se mostre
confusa, conduzindo à desqualificação para afirmar a ele a aos outros sua incompetência. As
insinuações geralmente são sutis, não permitindo o revide.
Por fim, o quarto método mais comum é a violência, seja ela verbal, física ou sexual,
tais como ameaças de violência física, violência física mesmo que de forma leve, contato por
meio de gritos ou palavrões, não respeitar a privacidade, os problemas de saúde, provocar
assédio ou agressão sexual. É a forma em que a violência é mais bem-percebida no ambiente
de trabalho, deixando clara a afirmação do poder do assediador.
O assédio também ocorre em direções distintas. É descendente em sua forma mais
frequente, quando o superior assedia o empregado, mesmo em situações em que várias
pessoas estão envolvidas na situação de assédio, e horizontal, quando acontece entre pares. De
forma mais rara, é ascendente, isto é quando o assédio parte do empregado em relação ao seu
superior (Hirigoyen, 2010)
Seja pela manifestação de um ou de diversos métodos, o assédio moral é um grave
problema organizacional, porque não só o indivíduo pratica, mas a própria empresa se torna
responsável. As organizações podem, ou não, oferecer por meio de suas práticas e cultura o
palco para a manifestação do assédio. A concorrência econômica e hierarquias intocadas não
funcionam como álibi para justificar a sobrevivência a qualquer custo das empresas e estas
não podem funcionar como morada de comportamentos violentos. Aceitar a violência é
naturalizá-la (Freitas, Heloani, & Barreto, 2008).
O assédio se instala quando os limites para as políticas e regras estabelecidas pela
organização se encontram subjetivados. Na falta de resistência, na falta de perspectiva da
punição, a cultura organizacional sedimenta o contexto para tais práticas e as reforça mediante
a impunidade. O assédio moral se sedimenta não somente nas práticas e comportamentos dos
gestores, mas também, e principalmente, nas políticas da própria organização.

2.4 Assédio Moral x Assédio Organizacional
Soboll (2008), ao discorrer sobre assédio moral, enfatiza a importância desse olhar
para a estrutura organizacional que promove políticas de violência. Inaugurando o termo
“assédio organizacional”, relata as formas abusivas de gestão que têm sido utilizadas como
tecnologias em favor do alcance dos objetivos organizacionais. O termo organizacional surge
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no sentido de destacar a influência das práticas de gestão e divisão do trabalho que dizem
respeito ao fenômeno do assédio moral.
O assédio moral organizacional pode ser assim descrito:

Interações entre o indivíduo e a organização ou a administração da empresa,
as quais utilizam da violência e da hostilização, de forma continuada e
crônica, na formulação de procedimentos e políticas organizacionais, na
forma de mecanismos de gestão abusivos sem necessariamente existir um
agressor personalizado (Soboll, 2011, p. 42).

Entre essas formas podem-se citar: a gestão por injúria, que se utiliza do
constrangimento, de humilhações e da falta de respeito no sentido de estabelecer uma
exposição depreciativa do grupo e conseguir obediência e submissão deste; a gestão por
estresse, marcada pela utilização das metas e das comparações para pressionar a equipe em
prol dos objetivos organizacionais, muitas vezes inatingíveis; a gestão do medo, que, por meio
da ameaça e da coerção, fomenta o cumprimento dos prazos irrealistas e adesão às normas e
regras propostas. Esses “estilos gerenciais”, assentados na agressão e violência, são
legitimados pela conivência da empresa e seus representantes.
A tendência das organizações de negar os conflitos existentes ou de estabelecê-los
como conflitos interpessoais mascara a violência social e se transverte em violência
organizacional, legitimando práticas de gestão aviltantes.
A esfera do trabalho calcada no modelo pós-fordista utiliza-se de procedimentos de
engajamento mais sutis. O “ser capaz de obedecer” é substituído pelo “ser capaz de fazer”,
estabelecendo o “ser capaz” como agente regulador dos laços sociais (Ehrenberg, 2010).
Trata-se da necessidade de fazer correspondência aos ideias contemporâneos de autonomia,
iniciativa e responsabilidade.
O assédio moral possui o caráter da pessoalidade, estabelece o alvo-vítima e incorpora
o objetivo concreto de eliminar, prejudicar, induzir ao erro e desestabilizar psicologicamente
outrem. O assédio organizacional possui como alvo a coletividade, o alvo é generalizado e
visa ao aumento da produtividade, mediante a sua organização do trabalho e o discurso de
eficiência. Não possui rosto, não possui identidade. Esse poder abstrato provoca um
engajamento individual voluntário com efeitos de sofrimento psíquico sem foco em uma
figura desencadeante (Araújo, 2012). O assédio organizacional está ligado a estratégias de
gestão e divisão do trabalho que afetam o trabalhador, por “jogar” com sua segurança,
autoestima, identidade e capacidade de se manter competente.
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As violências são legitimadas pelos processos organizacionais por meio da ameaça de
demissão constante, das exposições constrangedoras, do trabalho que precisa ser em equipe,
mas com avaliações individuais de resultados, supervisão excessiva, humilhações e metas
inatingíveis. Os limites são criados pelas normas e regras e, se estas não oferecem resistência,
sao cristalizadas como práticas rotineiras.
O conceito de “Cultura da Conquista” nos mostra que para que o indivíduo esteja
sempre correspondendo ao ideal de autonomia do “ser capaz de fazer” se faz necessário o
constante reforço das próprias capacidades físicas e mentais para se manter na competição
(Gaulejac, 2005). As metas impostas pelas organizações estabelecem o clima de guerra,
retirando o espaço para a cooperação e solidariedade. Cai por terra a falácia do trabalho em
equipe, pois, ainda que o trabalho se dê em equipe, o desempenho é medido por intermédio
de metas individuais. Soboll (2017) credita ao isolamento e ruptura com o coletivo o núcleo
da violência psicólogica no trabalho.
Se faz importante a análise da relação existente entre metas e assédio moral. O uso do
sistema de metas, por si só, dentro das organizações, não é caracterizador de assédio. Porém,
qual o critério para avaliar quando ferramentas de gestão se tornam instrumentos de assédio?
O ideal de excelência (Soboll, 2012) incentivado pelas empresas estabelece uma padronização
de subjetividades, posto que a organização do trabalho se apropria da subjetividade do
trabalhador, a fim de moldá-la em prol dos objetivos organizacionais. Além disso, a própria
dinâmica do trabalho promove patologias de sobrecarga, como lesão por esforço repetitivo
(LER), Dot, Burnout, patologias de solidão e violência, tornando-se práticas pautadas na
instrumentalização do indivíduo e do outro visando à rentabilidade. O objetivo da
rentabilidade promove um contexto organizacional fomentador de assédio.
Cabe analisar a construção do fenômeno do assédio moral como fruto de um contexto
histórico e econômico construído e solidificado que influencia amplamente a organização do
trabalho atual e as relações entre os indivíduos. Tal análise se faz importante, para a não
compreensão individualizante, pontual e patológica, psicologizante e a-histórica. A análise do
assédio moral se faz pela perspectiva da análise dos fenômenos sociais e econômicos e seu
desenvolvimento, bem como pela confirmação da redução dos valores sociais ao valor do
mercado. Associar os efeitos do assédio moral à cultura da organização também se faz
primordial, na medida em que apenas por meio dela e de sua mudança as relações
organizacionais podem funcionar de maneira que promova saúde e realização.
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2.5 Consequências e Possibilidades Diante do Assédio Moral
As consequências de comportamentos de assédio moral não se limitam ao espaço
individual e organizacional. Elas se refletem na sociedade, na medida em que desintegram
vínculos sociais, reforçam o individualismo e compactuam com a violência cotidiana,
corroendo a cooperação e a solidariedade. No campo individual, o assédio promove
adoecimento físico e psíquico do trabalhador. Para a organização, os reflexos são abrangentes,
com o aumento do índice de afastamentos e faltas, queda na produtividade, desmotivação da
equipe, grandes índices de rotatividade e encargos judiciais, comprometendo sua imagem e
competitividade. No âmbito social, toda a sociedade sofre com os custos que o adoecimento
promove, na forma de incapacitações, aposentadorias precoces, além da desestruturação social
e familiar. Todos perdem quando ocorre o assédio (Freitas, 2008).
A principal ação frente ao assédio se dá pela denúncia e solidariedade de classe
(Barreto, 2000). O combate ao assédio se promove na mudança da cultura e organização do
trabalho, favorecendo o processo de cooperação e respeito ao outro. O conflito se mostra
como possibilidade de intervenção primária, com espaço para informação e sensibilização,
contribuindo para os espaços de confiança, como proposto por Dejours (1998). O espaço de
confiança é possível quando, diante da possibilidade de denúncia do assédio, mostram-se
efetivos não só o repasse de informações, mas também propostas de intervenção e revisão de
práticas para que não aconteçam outras recorrências, e que o trabalhador possa encontrar na
fala e experiência dos semelhantes parceria e apoio.
A informação e sensibilização funcionam como a primeira instância para políticas de
prevenção ao assédio, segundo Hirigoyen (2010). Também é necessário formar especialistas
internos dentro das organizações, capazes de prevenir, detectar e administrar situações de
conflitos e assédio, além de criar uma agenda social sobre o assunto.
Clot (2005) ressalta o papel do psicólogo dentro das organizações, para o assédio,
cauteloso em não oferecer uma “escuta” que faça o papel de ajuda para o suporte do que é
insuportável. A intervenção por estimar a fala se processa na medida em que os coletivos se
fortaleçam para a transformação da organização do trabalho, na busca por relações que
ofereçam a possibilidade de se reconhecerem no que fazem. Além dos impactos sociais e
psicológicos oriundos do assédio, também se faz fundamental mostrar sua caracterização
como comportamento criminoso, suscetível a punição na esfera jurídica.
Existem a dificuldade e o risco de se estabelecer uma definição precisa do que
caracterizaria os comportamentos previstos em lei para a demanda do assédio moral. Poderia
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funcionar como mecanismo para empresas e assediadores se sentirem incentivados a
contornar a legislação a fim de instrumentalizar o assédio em suas práticas (Hirigoyen, 2010).
Além desse fato, Freitas, Heloani, e Barreto (2008) também ressaltam a dificuldade na
elaboração de tal legislação, por conta do alto grau de subjetividade que envolve as
experiências de assédio.
A possibilidade de punição, mesmo que não consiga restituir ou abranger na totalidade
o dano físico e psicólogico ocasionado pela experiência de assédio, faz-se a única forma de
estabelecer não só para a empresa, mas para o próprio assediado, que este é reconhecido pela
justiça e pela sociedade como um comportamento sério e inaceitável. O aumento das
propostas no Legislativo no que se refere ao assédio moral também é um fenômeno
importante, na medida em que oferece maior visibilidade jurídica ao tema, aumentando sua
discussão em várias esferas.
Porém, a judicialização não pode ser enxergada como a única saída e intervenção
possível diante do assédio moral, reforçando a ideia de culpabilização individual e afastando a
possibilidade de revisão da forma em que o trabalho tem sido organizado e a verdadeira raiz
dos comportamentos de violência e do adoecimento (Vieira et al., 2012).
Além da apresentação desse aporte teórico, os conceitos e estudos empíricos
realizados até aqui se tornam fundamentais para estudar as características do fenômeno do
assédio moral e possibilitar a construção de um caminho de relação com o social e combate
do assédio. Essa necessidade justifica a opção metodológica adotada, como a seguir se
apresenta.
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3 Método

Este projeto de pesquisa propõe-se a trabalhar com metodologia da pesquisa de revisão
bibliográfica sistemática, que, conforme Greenhalgh (1997, p. 672), consiste em uma síntese
de estudos contendo objetivos, métodos e metodologia clara que possa torná-lo reproduzível.
É uma forma de pesquisa que faz uso dos resultados dos estudos de outros pesquisadores
como forma de fundamentar teoricamente um tema. A pesquisa bibliográfica pode ser
realizada de forma narrativa ou sistématica.
A forma narrativa consiste na análise da literatura produzida e crítica pessoal do
pesquisador, não possuindo assim uma metodologia que possa ser reproduzida. De forma
sistemática, são aplicadas estratégias claras para seleção de artigos sob crítica visando
contribuir para uma demanda específica, ou seja, planejada para responder a alguma pergunta
definida primariamente.
Para essa dissertação, optou-se pela revisão sistemática, utilizando-se do método de
aplicação integrativa. A revisão sistemática integrativa possui a função de resumir o histórico
da literatura produzida em um campo, tanto empírico, como teórico, para compreender um
tema em particular (Broome, 2006). Possibilita assim a produção de novos conhecimentos,
utilizando-se de diversas metodologias encontradas em resultados de estudos já realizados.
Sua aplicação constitui-se de seis etapas: elaboração da questão norteadora da pesquisa; busca
ou amostragem na literatura; coleta de dados; análise crítica dos artigos selecionados;
discussão dos resultados; e apresentação da revisão/síntese do conhecimento. A revisão
integrativa permite a inclusão de estudos experimentais e teóricos que facilitam a
compreensão ampla do fenômeno analisado. Também oferece diferentes propósitos, tais como
a possibilidade de definição de conceitos, a revisão de teorias, a análise de problemas
metodológicos e até o estudo de um tópico em particular.
Como escopo da definição de pesquisa, viu-se a possibilidade de investigação de um
tópico em particular, buscando, nos artigos e dados já coletados anteriormente, a perspectiva
de relacionar o contexto atual das relações de trabalho, pautadas no modelo político e
econômico capitalista, com o fomento do fenômeno do assédio moral. O objetivo é gerar um
panomara consistente para a definição de conceitos complexos (Carvalho, Silva, & Souza,
2010).
A revisão integrativa de literatura, ainda conforme Carvalho et al. (2010), possui seis fases
em seu processo, envolvendo o uso do pensamento crítico em toda a sua totalidade, quais
sejam:
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1- Elaboração da pergunta norteadora – é uma parte muito importante para a definição
dos estudos que serão feitos, bem como para a parte teórica do trabalho, razão por que
precisa estar estabelecida com muita clareza.
2- Busca e amostragem da literatura – envolve a busca em bases de dados amplas, para
garantir a representatividade e confiabilidade da amostra escolhida. Também se faz
necessária a definição e exposição dos critérios utilizados para a inclusão e exclusão
dos estudos conforme a pergunta norteadora que se definiu.
3- Coleta de dados – trata-se da extração dos dados dos artigos selecionados. A coleta
deverá incluir os sujeitos participantes, a metodologia utilizada, os conceitos
empregados e a amostra.
4- Análise crítica dos artigos e estudos incluídos – para a análise dos dados coletados,
utilizou-se a técnica da análise de conteúdo, com a definição de categorias que
nortearão os achados empíricos e teóricos.
5- Discussão dos resultados – a partir da interpretação dos resultados é possível comparar
os dados coletados com o referencial teórico utilizado. É importante que o pesquisador
explicite de forma clara suas conclusões, bem como os vieses e lacunas de
conhecimento encontrados durante o processo.
6- Apresentação de forma clara e completa da revisão realizada, para que a visualização
dos dados se torne acessível e clara para futuros estudos.
Outra consideração importante a se fazer é que o/a pesquisador/a não está neutro/a
neste processo, e sim atravessado/a por seus interesses, por sua visão de mundo e ideologias.
Assim, para além dos dados quantitativos, a pesquisa terá um objeto primariamente
qualitativo (Minayo, 2001 como citado em Lima & Mioto, 2007).
A elaboração da pergunta norteadora seguiram os objetivos gerais e específicos deste
trabalho, abrangendo a possibilidade da relação entre assédio moral e as características do
trabalho atual e suas relações.
Para a busca e amostragem da literatura foram utilizadas para as bases de dados
nacionais como a Scielo Brasil e Capes, por serem as principais ferramentas públicas de
artigos na área, bem como por sua grande circulação. A busca de artigos foram focadas nos
seguintes descritores: “assédio moral” e “no trabalho”. Foram utilizados como critério de
inclusão artigos com até cinco anos de publicação, pois o interesse é no cenário recente
referente ao assédio moral, bem como publicações em português e estudos realizados no
contexto brasileiro, visto que o assédio possui características pessoais relacionadas ao
contexto político e econômico em que está inserido. Dessa forma, o estudo será
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particularizado em cada país e a produção científica disponibilizada na íntegra em bases de
dados on-line.
Portanto,

foram

excluídos

resultados

que envolvessem

teses,

dissertações,

monografias, capítulos de livros ou artigos que fugissem da temática proposta e/ou não
tivessem o cenário brasileiro como campo da pesquisa.
A primeira seleção aconteceu pela leitura dos títulos e resumos, onde foram
encontrados 43 artigos na base da Capes e 62 artigos na base Scielo, totalizando 105 artigos.
Na segunda seleção, com a análise aprofundada dos mesmos, foram excluídos artigos que se
repetiam, fugiam da proposta selecionada ou não foram realizados no contexto brasileiro,
totalizando 39 artigos selecionados para o estudo.

3.1 Análise crítica dos artigos e estudos incluídos
Como técnica de análise de dados, foi utilizada a Análise de Conteúdo Categorial
Temática proposta por Bardin (1977), buscando agrupar temas recorrentes em categorias que
permitiram a construção e interpretação dos dados coletados. A análise de conteúdo propõe a
exploração qualitativa de mensagens e informações diante da descrição e interpretação do
conteúdo presente em textos, documentos e falas. A matéria-prima para sua utilização foi o
material fruto de comunicação, seja ela verbal ou não verbal, composta por três etapas: préanálise/exploração do material; tratamento dos resultados; e inferências e interpretação.
O processo de exploração qualitativo é pautado pelas técnicas de indução e intuição
como estratégia para uma compreensão mais aprofundada dos conteúdos expressos. Acreditase que a leitura é sempre fruto de interpretação pessoal, questionando assim o mito da
neutralidade como pressuposto imediato. Logo, a mensagem é sempre simbólica, razão por
que é necessária a reconstrução do contexto dos dados, para que o conteúdo ultrapasse o
manifesto e se relacione diretamente com o contexto psicossocial e cultural (Morais, 1999).
Segundo Lasweel (1948) os objetivos da análise de conteúdo devem seguir seis
categorias principais:
1- Quem fala?
2- Para dizer o quê?
3- A quem?
4- De que modo?
5- Com que finalidade?
6- Com que resultados?
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É fundamental preparar as informações para transformar o conteúdo coletado em
unidades e posteriormente em categorias que facilitaram o processo de descrição e
interpretação dos dados.
Para facilitar a análise, optou-se por sistematizar os artigos em formato de tabela,
conforme Anexo A, apresentando os seguintes itens: Título, Autores, Palavras-Chaves,
Objetivos do Estudo, Principais Achados e Categoria Estudada para os estudos empíricos.
Dessa forma foi possível uma melhor organização e visualização dos dados coletados.
Com fundamento na avaliação crítica dos estudos selecinados, passou-se à etapa de
análise e discussão baseada na literatura e no conhecimento teórico da área, utilizando-se do
método de análise de conteúdo, modalidade temática proposta por Bardin (2011). Assim, os
artigos que compuseram essa revisão foram submetidos aos procedimentos de pré-análise,
exploração do material e tratamento dos dados, findando com a síntese dos conhecimentos em
categorias temáticas, que são expressões textuais que legitimam a aglutinação de um
evento/fato ou conhecimento segundo a sua aproximação ou afinidade temática (Bardin,
2011).
Por se tratar de uma revisão da literatura, não foi necessário submeter o projeto de
pesquisa a algum trâmite ético formal. Contudo, os estudos selecionados respeitaram
integralmente os preceitos éticos que envolvem a investigação com seres humanos.
Feita a análise dos artigos, definiram-se as seguintes categorias:
- violência social/violência no trabalho;
- fatores organizacionais que propiciam assédio moral;
- relações de trabalho no contexto da contemporaneidade;
- características do assédio moral.
Descreve-se a seguir os resultados encontrados e a definição das categorias descritas
anteriormente.
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4 Resultados

Com a base de dados Capes, foram selecionados 39 artigos, conforme descritores e
critérios de inclusão e exclusão apresentados no capítulo anterior. Sendo assim, foram
distinguidos 17 artigos teóricos e 22 artigos empíricos. Após a leitura e análise dos mesmos
foram selecionados as palavras chaves e construído as categorias dentro dos principais temas
encontrados.
As principais palavras-chaves encontradas foram: assédio moral; assédio moral no
trabalho; violência; gestão de pessoas; trabalhadores; saúde dos trabalhadores.
As principais categorias profissionais encontradas estão dentro do campo da
enfermagem, dos bancários, docentes e/ou funcionários públicos. Os temas abrangem a
percepção da violência sofrida, a institucionalização do combate ao assédio moral,
principalmente dentro das organizaçõe bancárias e ocorrências de assédio moral dentro das
universidades e demais instituições públicas.
Dentre os artigos teóricos, destacam-se quatro artigos de revisão bibliográfica, com as
temáticas voltadas para a revisão dos principais conceitos relacionados ao assédio moral, a
identificação de contextos organizacionais que propiciam o assédio, a sistematização de
possíveis métodos de intervenção e a importância do levantamento e conhecimento do
conceito para conseguir identificá-lo e possibiltar a intervenção.
Além desses, foram verificados artigos com a temática voltada para o assédio moral,
porém com relações diversas, como a violência simbólica sofrida pelo trabalhador
homossexual; a violência institucionalizada estabelecida pelas empresas por meio de suas
práticas, que acompanham e reafirmam a lógica econômica do mercado; a perspectiva do
assédio como contexto político e econômico, utilizando os estudos focados na categoria dos
vigilantes para ilustrar a perversidade dos modelos contemporâneos de gestão; no âmbito
jurídico, a análise das queixas registradas na delegacia do trabalho e a possibilidade da
construção de legislações que favoreçam a sua criminalização; e por fim, categorias
relacionados às universidades, que, apesar de funcionarem como palco de informação e
estudo, não estão imunes ao fenômeno do assédio, havendo a necessidade da criação de
medidas de proteção e planos de intervenção, assim como na categoria da Enfermagem,
segundo mostraram os artigos.
Na base Scielo, foram localizados 62 artigos. E após adotados os critérios de inclusão
e exclusão, selecionaram-se 17 artigos teóricos e 23 artigos empíricos.
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As principais palavras-chaves encontradas foram: saúde do trabalhador; violência;
violência no trabalho; assédio moral; relações de trabalho; trabalho; comportamento social;
condições de trabalho; organização do trabalho e ideologia gerencialista.
Dentre as categorias profissionais encontradas, destacaram-se: agentes de limpeza e a
percepção sobre o trabalho e sua capacidade de realizá-lo; engenheiros civis e os desafios da
feminização da área dentro da pespectiva assédio x gênero; as indústrias representadas pelos
avicultores e calçados e o processo de adoecimento das atividades repetitivas e esvaziadas; os
profissionais de saúde, entre eles enfermeiros e assistentes sociais, submetidos ao assédio
moral como estratégia de gestão; docentes e universitários; bancários e operadores de direito.
Os artigos teóricos pautaram-se na revisão da literatura buscando identificar a
produção científica realizada até então sobre a temática do assédio, relacionando
principalmente as categorias ds enfermeiros, docentes e educação. Destacam-se artigos que
buscam o levantamento dos diferentes conceitos propostos para o fenôeno do assédio moral,
na tentativa de unificá-los e aumentar sua concretude para maior força no combate.
Após essa etapa de coleta de dados, conforme Carvalho et al. (2010), foi realizada a
análise crítica dos textos coletados e foram selecionados, por categorias, os principais temas
recorrentes, como técnica de interpretação dos dados, para relacioná-los ao objeto deste
estudo. A seguir apresentam-se as categorias selecionadas, com uma breve descrição de cada
uma delas.

4.1 Categorias
4.1.1 Violência no trabalho/violência social.
O assédio moral é entendido como uma violência psicológica que ocorre no contexto
do trabalho, mas também é fruto de um contexto social maior. A violência é uma prática
institucionalizada que segue a lógica do mercado capitalista. Assim, a rotina do trabalho
dentro das organizações pautada em modelos que estimulam a hipercompetitividade, a
fragmentação dos trabalhadores, a hierarquização verticalizada e a dinâmica de flexibilidade
absoluta às regras do mercado, em constante mudança, fomenta o contexto empresarial para
comportamentos assediadores e injustiças. Nesse caso, o deslocamento do problema é trazido
para o âmbito individual, sendo encarado como um adoecimento e fracasso pessoal do
trabalhador, que não se enquadra ou não suporta tal formato. O indivíduo acredita que precisa
se encaixar nessa realidade porque essa violência é natural, imutável.
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4.1.2 Fatores organizacionais que propiciam o assédio moral/políticas de gestão.
O contexto da organização pode contribuir e fomentar as condições para
comportamentos de assédio moral. A própria situação grave de desemprego requerida pelo
mercado pode promover maior aceitação de situações vexatórias, sendo aproveitada pela
organização como forma de gestão. O assédio como política de gestão dentro da empresa
fragmenta os trabalhadores ao se utilizar dos enxugamentos como alavanca para cobrança por
mais produtividade. Em tal contexto os alvos são o trabalho em equipe e o “vestir a camisa”
da cultura empresarial, porém, na prática, a política é do não contrato com sistemas de
recompensa individualizados, colocando os trabalhadores uns contra os outros. A própria
organização e clima do trabalho são pautados na gestão pelo medo, promovendo a
individuação, que rompe com a possibilidade da solidariedade de classe e coloca os
indivíduos em fragilidade.

4.1.3 Contexto das relações de trabalho na contemporaneidade.
As relações de trabalho atual estão inseridas no contexto socioeconômico neoliberal,
sendo assim pautadas na flexibilização e polivalência. Tal situação exige constante mudança e
adaptação à rotina do trabalho para se manter competitivo, não sendo suficiente apenas a
execução das tarefas, mas sim, um verdadeiro “engajamento de alma”, como assinalam
Lechat & Delaunay (2003). O aumento do processo tecnológico expande a possibilidade do
controle do trabalho executado, o que, somado à hierarquização das relações dentro da
empresa, acaba por estabelecer a diminuição do processo de comunicação e a competividade
para a manutenção do emprego. Disso resulta a precarização, pois a culpa por não
corresponder às expectativas cai nos ombros do trabalhador, estimulando comportamentos
agressivos. Acerca disso vale destacar a seguinte citação: “A cooperação não é um produto
mecânico da organização; ela não se decreta e nem se preescreve” (Dejours & Molinier, 1994,
p. 38).

4.1.4 Características do assédio moral.
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O fenômeno do assédio possui características bem particulares, como sua duração,
frequência, direção. E por sua sutileza, mostra-se também de difícil diagnóstico, razão por que
cada vez mais é ressaltada a importância de estudá-lo e caracterizá-lo com concretude para
sua prevenção e intervenção. Apenas essa clareza poderá contribuir para uma organização do
trabalho que estimule a solidariedade e cooperação, contexto primordial para se pensar em
relações de trabalho que possam gerar saúde e não adoecimento.
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5 Discussão

Após a análise dos resultados e sua comparação com o aporte teórico selecionado, foi
possível relacioná-los às categorias construídas e assim responder aos objetivos estabelecidos
previamente, como passamos a descrever a seguir.

5.1 Violência no trabalho/violência social.
No artigo “O Assédio moral nas relações de trabalho do assistente social”, encontra-se
uma entrevista com uma trabalhadora, assim apresentada:

Rosa (assistente social, 33 anos). Começou a trabalhar na área da Previdência
Social a partir de 2009. Foi aprovada em concurso público e no período em
que passou pela situação de assédio moral estava em estágio probatório.
Relata que começou a ser assediada com mais intensidade ao fazer um pedido
de reconsideração sobre a avaliação semestral do estágio probatório elaborada
pela chefia, a qual considerava que ela deveria assumir atividades não
pertinentes ao Serviço Social. Em seu depoimento percebeu-se que o assédio
foi praticado por ela não concordar com a política institucional e, ao
questioná-la, acabou sendo submetida ao assédio moral. A lógica do(a)
trabalhador(a) polivalente está inculcada na forma de gestão, fazendo parecer
natural que o(a) trabalhador(a), além de suas atribuições e competências
profissionais, assuma também outras atividades, descaracterizando o trabalho
técnico das categorias profissionais. Nesse sentido, a luta de Rosa para manter
seu trabalho dentro das prerrogativas técnicas e legais que definem a profissão
de Serviço Social acabou encontrando uma organização de trabalho que favoreceu a prática do assédio moral e uma conjuntura que reforçou a omissão e
a impunidade do(a) assediador(a). Sozinha em seu sofrimento, ela passou a
manifes- tar doenças físicas e mentais que a enfraqueceram, provocando o seu
afastamento do trabalho. Provavelmente Rosa não estava submetida a uma
chefia perversa e maldosa, embora não se deva suprimir a responsabilidade
individual do(a) agressor(a) e da organização de trabalho, mas estava inserida
em uma estrutura institucional que se utilizou do assédio moral como forma de
gerir as relações humanas, degradando as condições de trabalho por fazer uso
da ordem e da disciplina com base na imposição e no autoritarismo. (Silva, O
& Raichelis, R. 2015).

O trecho relata de maneira bastante literal como a violência social se estende e se
reflete também nas relações de trabalho. O modelo neoliberal, presente no mercado, legitima
a atuação das empresas e propõe cada vez menos o Estado como referência a ser seguida, e
cada vez mais que cada um possa definir seus caminhos e posicionamentos. Na busca por
segurança, a empresa passa assim a servir como guia comportamental, seguindo um mercado
em constante expansão e necessidade de mutações, aperfeiçoamento, rotações e que precisa
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de pessoas que o mantenha em atividade. Conforme explica Dejours (1999), a violência é
simbólica pois utiliza-se do discurso sedutor para a manutenção dos valores e da cultura
organizacional, onde quase tudo é permitido para que mantenha empregos e em prol do
desenvolvimento empresarial. Essa legitimação da atuação das empresas implica,segundo
Dejours (1999) e Enriquez (1992) e Freitas (2001) relações pautadas no modelo pós-fordista,
onde a flexibilidade, vínculos superficiais e transitórios além dos enxugamentos que
impactam diretamente nas relações sociais dentro e fora do trabalho.
O conceito de flexibilidade, pautado na ideia do trabalho como “projeto”, responde
muito bem à necessidade de mutação que o mercado impõe, sendo cooptado pelas
organizações como valor a ser seguido rumo ao sucesso, sendo necessário fazer-se e
desmanchar-se sempre que necessário, em que o esvaziar-se constante promove, além de
ansiedade generalizada, a perda de referências de um coletivo que promova estabilidade. As
relações assim como o mercado são passageiras, efêmeras, assim como sugere Gaulejac,
(2007)
Com indivíduos fragmentados e fragilizados, a violência pode ser exercida não de
maneira direta, mas, como no caso de Rosa, vestida em forma de instituição. Segundo
Antunes (1995) o mercado que trasforma o trabalho como fim e não como meio investe na
precarização, ao apoiar a retirada dos direitos dos trabalhadores e no desmonte das condições
de trabalho, na terceirização ao difundir a ideia do trabalho como projetos a curto prazo, não
sendo necessário um trabalhador ligado diretamente a ele em tempo integral, mas sim, a curto
prazo e na hipercompetitividade, utilizando-se da dinâmica do desemprego e da constante
necessidade de qualificação para colocar um indíviduo contra o outro, não considerando tais
características como consequências desagradáveis do capitalismo a serem combatidas, mas
como política de gestão que permite e fomenta o aumento da produção. Assim, a violência se
faz em políticas que desnorteiam os indíviduos, que desamparados dos valores coletivos e
direitos de classe, sem

a estabilidade e segurança de um emprego concreto e do

distantanciamento com os iguais acabam por se fragmentar, promovendo uma ansiedade
generalizada e a perda de referência no coletivo, para, a partir daí, romper com a possibilidade
de cooperação e estabelecer a competição generalizada, em que o outro se torna inimigo,
criando um clima de violência social latente. Este clima de violência social latente leva á
banalização da violência, onde segundo Gaulejac (2005) instala-se sobre o outro toda a
agressividade contida no ressentimento em estar imerso em condições do trabalho aviltantes.
Essa competição generalizada e institucionalizada se mostra negativa porque ao contrário do
alguns pensam, a cooperação e o trabalho em coletividade promove maior possibilidade de
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produção e investimento além de perceber que o trabalhado alienado e individualista é
possível durante um certo tempo, mas ao longo prazo produz efeitos contrários ao desejado,
onde se mostra os adoecimentos.
Observa-se no relato a violência como processo na medida em que o trabalhador passa
a ser exigido em tarefas que não são da sua função, em que precisa se “adaptar” e
“flexibilizar” às demandas da instituição, mesmo que não esteja sendo remunerado para
exercê-las. E quando não concorda, lhe são oferecidos instrumentos disciplinares, como a
avaliação e as possíveis consequências de poder demonstrar por meio dela uma desempenho
abaixo do que é esperado. Além da demonstração prática, a violência psicólogica também
encontra-se nos comportamentos das chefias imediatas, com a degradação das condições de
trabalho, afetando a saúde e promovendo a solidão em suas reivindicações, até o adoecimento
por completo. (Hirigoyen, 2010)
No artigo “Assédio moral na perspectiva dos bancários”, estabelece-se também a
pespectiva da violência como reflexo do campo social:

No contexto bancário, foco de nossa observação, as falas dos sujeitos
denotam que humilhar o outro é um instrumento de domínio e de controle de
corpos e mentes a favor da produção, a favor de uma instituição financeira, a
favor de metas, resultados e lucro. As pessoas passam a ser descartadas,
olhadas como um produto que serve mais ou menos. As próprias empresas
passam a gerar forças de autocontrole por meio da formatação de seus
funcionários, que têm de aceitar as regras do jogo, e o assédio moral passa a
ser um meio a mais de impor a lógica do banco. Essa discussão remete-nos à
questão de que, nos bastidores das práticas de assédio, encontram-se fatores
complexos que não se limitam apenas à subjetividade de seus protagonistas,
mas que dizem respeito a todo um sistema socioeconômico que engendra e
determina esse tipo de conflito. (Soares, L & Villela, W. 2012).

A sociedade do trabalho utiliza-se conscientemente, segundo Enriquez (1992) e Freitas
(1999), da coerção, da sedução e do assédio como forma e instrumento para reificar e
rentabilizar os indivíduos em prol do lucro. Como processo dialético, a própria sociedade
responde a essa dinâmica e passa a instrumentalizar o outro, promovendo a exacerbação do
individualismo, a exclusão dos considerados “sem valor”, justificando o progresso social por
meio de comportamentos violentos.
Como as figuras do “Capitalismo”, “sistema” e “organização” estão distantes demais
para serem responsabilizadas por esse processo, cabe ao outro ser o instrumento para o
descarregamento da violência sentida. (Gaulejac, 2005)
Assim, segue a conclusão realizada no artigo “Assédio moral à violência interpessoal:
relatos sobre uma empresa júnior”:
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A consciência de manifestações explícitas de violência na organização
poderia colocar a ordem em risco. Desejável é aquela “violenciazinha
imperceptível” e insidiosa, que modela o homem de acordo com os preceitos
da ideologia da administração, preparados para que o mundo administrado
seja aceito e aperfeiçoado, também conhecidos por violência simbólica.
Percebemos que a violência relatada é, na maioria das vezes, naturalizada
pelas próprias vítimas e pelo corpo social como decorrência de umas práxis
tidas como necessária para a incorporação do sujeito entre os elegíveis a
economicamente bem-aventurados (Pinto & Paula 2013).

A violência estabelecida pelo campo social, acordada entre Estado, mercado e
empresas, reflete-se no campo individual, nas relações entre os indivíduos e acaba por ser
naturalizada como algo necessário e fundante do trabalho e como meio para se manter
presente nele e não excluído. Tal perspectiva da violência confirma-se pela ponderação de
Vázquez (2007), onde reflete sobre a exploração do homem pelo homem, a base da sociedade
capitalista atual, que estabelece uma violência que não se manifesta apenas de modo direto e
possível, mas se manifesta também de modo indireto, aparentemente espontâneo, como se
vinculada ao caráter explorador e alienante das relações sociais. Essa violência não se mostra
mais como uma resposta a um ato, ou outro tipo de violência em especial, mas sim, como
essência do regime social. Essa violência tida como “surda” causa muito mais vítimas que a
violência dos mecanismos coercitivos do Estado.
5.1.2 Fatores organizacionais que propiciam assédio moral/políticas de gestão.
Posteriormente à lista de situações hostis, analisada anteriormente,
questionou-se ao pesquisado se ele se identificava como vítima de assédio
moral nos últimos seis meses. Verificou-se que apenas 27,6% (77
pesquisados) afirmaram serem vítimas de assédio moral, em contrapartida a
66,7% que não se percebem como alvos de situações hostis e 5,7% não
responderam. Contudo, é importante enfatizar que esse percentual pode não
corresponder à realidade, uma vez que por falta de conhecimento do tema e
pela sutileza dos comportamentos e ações hostis, o alvo pode considerar tais
situações como “normais” dentro do ambiente de trabalho. (Nunes, & Tolfo,
2015).

Primeiramente, é importante deixar claro que o assédio moral nem sempre é percebido
como assédio. Justamente pela naturalização do processo de violência, social e psicólogica,
comportamentos agressivos passam a ser desconsiderados na rotina. Assim, as próprias
práticas assediadoras das organizações, enquanto políticas de gestão, precisam ser colocadas
sob uma ótima profunda e desnaturalizada para que às vezes se enxergue a perversão existente
por trás. A pesquisa, como a realizada no trecho acima, colhida no artigo “O assédio moral no
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contexto universitário: uma discussão necessária”, mostra justamente isso, ou seja, que a
percepção do que é assédio por parte dos trabalhadores nem sempre corresponde à realidade,
por já estarem arraigadas nas políticas da organização (Nunes, & Tolfo, 2015).
Conforme discutido por Antunes (2005), Freitas (1999) e Soboll (2017), as políticas
organizacionais fomentam a ideia do medo, correspondendo à precarização do mundo do
trabalho e oferecendo salários menores, desmontes de direitos básicos e estabelecendo o culto
ao medo do desemprego, em que se cria o espaço para aceitação de qualquer demanda ou
cenário em contrapartida à possibilidade do desemprego. Assim, reflete-se como
responsabilidade individual: aceitar ou não aceitar é um decisão pessoal.
Na prática, a possibilidade de decisão é fantasiosa, visto que estar exclúido da
atividade laboral se faz inviável, pois além do aspecto financeiro necessário para a
sobrevivência, o estigma social do desemprego também pesa e adoece, de modo que se instala
a única alternativa possível: a concordância com qualquer política organizacional
estabelecida.
As organizações, ao definirem como foco principal o objetivo da rentabilidade,
fomentam o assédio, mediante a estruturação de processos hierárquicos sólidos que alimentam
a possibilidade do abuso de poder, aumentam a cultura de competitividade e
hiperflexibilidade. Ao estabelecerem essas características como valores da organização,
exigem que o trabalhador esteja cada vez mais alinhado a eles e que se mobilizem além do
trabalho, com a sua subjetividade, também em prol do crescimento organizacional. De forma
contraditória à solicitação de engajamento total, é oferecida ao trabalhador a necessidade de
se produzir cada vez mais com menor custo, o que envolve enxugamentos constantes e
aumento das metas em patamares inatingíveis.
O sistema de avaliação por metas individuais, apesar da cobrança pelo trabalho em
equipe, a cultura da multitarefa, da constante busca por novas competências, da liquidez da
rotina em prol de um mercado em constante transformação, a política por resultados e demais
práticas cotidianas dentro das organizações, estabelece o assédio como instrumento para
produção, ao mesmo tempo em que retira a sua pessoalidade, tornando-se de difícil combate e
identificação e retirando a sua responsabilidade para o âmbito individual, para o trabalhador
que não “deu conta”. (Soboll, 2017)
A degradação das condições de trabalho acontece de maneira institucionalizada. Para
aquele que não se adapta ou não “dá conta” é reservada uma série de outros elementos no
sentido de fragilizá-lo, como assinala Hirigoyen (2010). Recusa de comunicação,
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desqualificação frente aos colegas, retirada de atividades, entre outros comportamentos, não
poderiam levar a outro fim se não a demissão ou o adoecimento.
Assim, o que se pode observar é que a organização responde à violência social
propiciada pelas políticas do mercado, cada vez mais agressivas, e a partir delas estabelece
instrumentos de gestão, como o assédio moral, ou o chamado assédio organizacional, para dar
conta dessa demanda.
O artigo “O assédio moral na perspectiva dos bancários” apresenta em alguns relatos
dos trabalhadores como essa violência se mostra no dia a dia das atividades:

Minha percepção é que é muito decorrente da competição entre as empresas
por atingimento de metas, então, normalmente, os prepostos da empresa
utilizam desse instrumento [o assédio] como forma de coação para atingir
esses objetivos (Marcus, 56 anos, 34 anos de banco).
Vejo um ‘banco adoecido’ devido às tensões que se instalaram com essas
gestões impostas de uns oito anos pra cá ou mais, mas piorou mesmo de uns
quatro anos pra cá... Se faço uma crítica dessa aberta, perco o cargo, sem
dúvida, sei lá o que me acontece... As gestões são intocáveis, não aceitam a
crítica (Tiago, 55 anos, 30 anos de banco).

No exercício do assédio organizacional, os supervisores são utilizados como
instrumento para estimular a produtividade e manter o nível alto de produção, utilizando-se
assim de condutas agressivas e violentas para obter um controle maior dos trabalhadores.
Realizar um trabalho bem-feito nos moldes de produção capitalista, seja no chão de fábrica ou
no trabalho dentro das empresas, envolve acompanhar o ritmo acelerado da produção. Assim,
a meta se torna a prioridade número um da empresa, cabendo ao funcionário não apenas
alcançá-la, como também superá-la, e ao supervisor resta o papel de garantir que isso se torne
possível.

Se eu fosse supervisor da [empresa], eu não duraria um dia, porque
supervisor bom lá pega beco é cedo. Eles não valorizam gente que valoriza
funcionário. Se você valorizar funcionário e não a empresa, você está
ferrado, está desempregado. Você tem que valorizar primeiro a empresa, o
funcionário é o resto, o funcionário é a máquina pra você trabalhar. Quer
dizer, teve um supervisor, o [fulano], que valorizava bastante os
funcionários. Hoje ele tá fora da empresa. Eles não valorizam isso aí não,
eles querem saber que o cara dê conta, cobre, cobre, sem receber nada em
troca. (Armando, Empresa B).

Cabe ao supervisor, como representante dos moldes de gestão da empresa, ser a figura
do assediador, mesmo estando sob o mesmo regime que impõe à equipe de trabalho. Aos que
não correspondem a esse modelo de gestão, é atribuída a responsabilidade, como afirma
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Soboll (2008, p. 174): “as descompensações na saúde são tratadas como se fossem escolhas
dos trabalhadores, como uma forma de ‘comportamento desviante’ na lógica produtiva”. Para
os “desviantes” só resta uma opção: render-se ou submeter-se, como fica claro neste relato de
um trabalhador presente no artigo “Saúde mental do trabalhador: o assédio moral praticado
contra trabalhadores com LER/DORT”: “Eita que tem gente aqui que não quer mais trabalhar
não! Mas não tem nada não! Do mesmo jeito que entra gente, sai gente aqui! A fila aqui é
muito grande [imitando a forma de falar do supervisor]. (Homem, 21 anos)”.

5.1.3 Relações de trabalho na contemporaneidade.
As relações de trabalho atuais acompanham a complexidade do mundo do trabalho no
que diz respeito à parte material, mas principalmente na perspectiva ideológica. A
organização do trabalho atual se constitui na ideia do emprego como “projeto”, transitório e
flexível, que se adapta a um mercado e a um profissional em constante transformação,
estabelecendo laços que correspondem a isso, promovendo relações sociais superficiais,
enfraquecidas, já que não dispõem do tempo suficiente para seu aprofundamento.
Dentro do modelo neoliberal que promove o enxugamento do Estado, desmontagem
de direitos básicos e a precarização das relações de trabalho, pautados pelo desemprego e pelo
medo do mesmo, a ligação com o outro também se enfraquece, visto que dar conta de si e da
própria vida já se torna um desafio para toda a vida, gastar tempo e energia no contato com o
outro se faz perda de tempo. Além disso, o outro também passa a ser objeto de medo, de
concorrência, refletindo a lógica capitalista de culto ao individualismo.
A implantação dos processos tecnológicos e da terceirização, segundo Antunes,
(2005a), serviu para intensificar ainda mais a ideia de concorrência, justificando os
“enxugamentos” como necessários para a manutenção do lucro dentro da empresa e exigindo
do trabalhador mais disposição para utilizar-se de suas habilidades, físicas e cognitivas,
requerendo assim não mais apenas a força de trabalho, mas também a subjetividade do
trabalhador. Assim, aquele que deseja resistir aos enxugamentos e terceirizações precisa
entrar na corrida contra seus concorrentes, seus colegas de trabalho, e se mostrar mais
flexível, disposto, capacitado e adaptado às exigências empresariais, rompendo com os
processos de cooperação, suprimindo as coletividades e instalando a competição como
projeto. Novamente voltamos à ideia de projeto, ao visualizar que a fragmentação dos
trabalhadores rompe com a cooperação. Desse modo, individualizá-los na corrida pela
manutenção ou crescimento no trabalho se faz uma técnica de adaptação e de aumento de
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produtividade, novamente utilizando-se da força humana exclusivamente para reprodução do
próprio capital, sem se importar com as consequências.
No artigo “Vivências de ser trabalhador na agroindústria avícola dos usuários da
atenção à saúde mental”, vemos o seguinte relato:

Além da automação de equipamentos na agroindústria avícola, também
houve mudança nas relações de trabalho: O serviço terceirizou, foi demitido
bastante funcionário com 9 a 10 anos, uns saiu e voltou por terceirizado. O
trabalho ia ser o mesmo, só ia ser terceirizado, daí os cara da empreiteira iam
tá ganhando esse 300 por funcionário, mas eles iam tá repassado 180 pros
funcionários. [...]
Na época tava com 230 funcionários desossando, na época era 8 mesas,
agora tão com 4 porque aumentou o tamanho da mesa, daí diminuiu a
quantidade de mesa mas aumentou o tamanho, mas os números de
funcionários continua o mesmo. (Machado, Murofuse, & Martins, 2016, p.
134-147.)

A terceirização se mostra como processo fundamental no aparato criado para se fazer
mais com menos. Do trabalhador lhe são retirados seus direitos básicos, utiliza-se da ideia de
trabalho como “projeto” para a cobrança por flexibilidade e adaptação, além da possibilidade
de uma remuneração menor pelo mesmo serviço com a justificativa de que, se não aceitarem,
existe uma massa de desempregados disposta a aceitar. Cabe ao trabalhador aceitar ou se
juntar a eles. Este processo também reforça a transitoriedade dos laços afetivos criados, visto
que não há garantia de continuação, e a concorrência se faz ainda mais acirrada.
A complexidade se encontra quando percebemos que, apesar do estímulo à
individualidade e a quebra da coletividade entre os trabalhadores, a organização do trabalho
se faz em grupo. O modo como o trabalho é organizado em grupos, bem como os incentivos
como premiações e bônus para aqueles que se destacam, reforçam o clima de competição
entre os trabalhadores. Embora pareça um trabalho em equipe, o que se constitui entre eles é
um trabalho coletivo precário e temporário (Gondim, 2007).
Cada indivíduo precisa dar o máximo de si para que a produção aconteça, correndo o
risco de ser repreendido não só individualmente, mas também coletivamente, porque a
vigilância se faz também de forma grupal. A produção não se faz coletivamente, mas sim
como a soma das partes da atividade de cada posto. Este modelo, oriundo do Toyotismo, ao
mesmo tempo em que inclui o trabalhador no processo produtivo, também repassa a
responsabilidade pela fiscalização e pela resolução dos problemas da produção. O trabalhador
assim, se faz algoz e capataz, onde é promovido ao mesmo tempo engajamento pelo trabalho

54

e menor quantidade de problemas associados ao aumento de produtividade. (MariaGuimarães, 2006).
Nos moldes de gestão atuais, as formas de controle têm se tornado cada vez menos
ostensivas. Ao estipular metas de produção que precisam ser alcançadas por todo grupo, e ao
introjetarem que essas metas são um compromisso de todos (empregadores e empregados),
passam a funcionar como uma forma de controle muito eficaz. Esse comprometimento dos
trabalhadores foi descrito por Antunes (2000) como “envolvimento manipulatório”, que
consiste em fazê-los acreditar que o projeto de crescimento e lucratividade da empresa é
também seu projeto pessoal.
A própria avaliação por desempenho, mecanismo de avaliação utilizado pelas
empresas para definir recompensas, melhorias, feedbacks e afins, corresponde a essa lógica
contraditória de estimular o trabalho em equipe, mas avaliar e recompensar individualmente.
O distanciamento se faz no falso discurso de coletividade, sabendo que as condições materiais
existentes dentro da empresa, apesar de conduzirem à proximidade entre os trabalhadores por
meio do espaço e do trabalho que os une, promovem a ideologia que os fragmenta,
suprimindo a possibilidade de cooperação e identificação, substituindo-a pela competição
generalizada e instrumentalização do outro na corrida pela sobrevivência na liquidez dos
valores e da rotina.
Assim, são estabelecidas a completa solidão e a impossibilidade de rompimento com
essa dinâmica alienadora e adoecedora. E diante da impossibilidade do diálogo, do
compartilhamento, do apoio e da resolução de conflitos por meio da negociação, aprofundamse a banalização da injustiça, o individualismo e a apatia em face das situações de violência
vivenciadas no trabalho.

5.1.5 Características do assédio moral.
Ao finalizar esta discussão com a categoria que envolve as caracterísitcas do assédio
moral, faz-se também uma síntese do que foi discutido até aqui, assinalando que o assédio
nada mais é do que uma violência psicólogica, reflexo das políticas de mercado e de gestão
atuais, sedimentados pelas empresas e estendidas nas relações de trabalho, e não a
representação de uma figura assediadora perversa e maldosa.
O assédio como violência psicológica se faz de maneira repetitiva, na tentativa de
humilhar e neutralizar o outro para estar sucetível ao que é imposto pelo mercado e aguentar
as demandas de metas cada vez mais altas em prol da manutenção da produtividade. Para isso,
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é preciso utilizar-se da equipe de trabalho como comparsas para a vigilância e pressão na
busca por resultados.
Sua difícil identificação se faz na medida em que se encontra acoplado às práticas
cotidianas, como os processos de hierarquização (em que as equipes ficam suscetíveis e
dependentes da chefia), cultura do estresse e disponibilidade constante, sendo utilizado como
instrumento de cobrança ou eliminação na justificativa pela rentabilidade.
O relato do artigo “O assédio moral na perspectiva dos bancários” descreve esse
contexto da seguinte forma:

Eu digo que o banco é um baú de assédio moral. E o que que é assédio
moral? É essa relação que você mantém de humilhação com o outro, de você
buscar o trabalho do outro através do mando, da humilhação, do desrespeito,
da falta de valorização do trabalho, da ameaça, de uma constante ameaça a
sua avaliação de desempenho. Quando uma pessoa adoece aqui no banco, ela
entra com o atestado e ela adoece pela sua condição de saúde física e pela
sua condição psíquica porque ela já fica deprimida com o que vão pensar...
(Celina, 43 anos, 5 anos de banco) (Soares, & Villela, 2012).

Podemos pensar: mas ameaça do quê? Ameaça do desemprego, de estar excluído
financeira e socialmente da parcela produtiva da sociedade, do estigma de “não ser capaz”, da
relação com os colegas, da parte significativa e recompensadora que o trabalho, apesar de
todos os contratempos, é capaz de produzir. Assim, o mercado cria a ideologia do trabalho
como fundante do ser, a ideologia de que não existe uma vida satisfatória sem a presença do
trabalho. Ao mesmo tempo em que precariza as condições de trabalho e subjuga a força
humana à necessidade do mercado, utiliza-se dessa chantagem como chamariz para o aumento
da produtividade.
O estar sob constante ameaça – a gestão pelo medo – é um instrumento do assédio
moral, como observamos em outros relatos de trabalhadores dentro do mesmo artigo:
Teve um fato que eu presenciei de um colega que tava sendo perseguido, né?
O gerente todo dia vinha cobrar dele coisas que ele não tinha como dar conta
e, por exemplo, o gerente queria que ele aprovasse a todo custo o cadastro de
cliente, e ele não poderia fazer isso porque muitas vezes tinha erros,
faltavam documentos, e, como o gerente queria bater metas, eu presenciei
brigas, o gerente gritando com ele e tudo mais, desrespeitando o rapaz,
falando até em dizer que ia mandar botar ele à disposição [...] (Wilson, 49
anos, 26 anos de banco).
Sabe o que acontece? Os bancos estabeleceram essa questão de metas, tudo
você tem que atingir meta. Meta pra dar lucro, então, essas metas, aí, o cara
que te fiscaliza, ele já tem que ter esse perfil [de assediador] pra ele poder
conseguir, dentre os comandados dele, atingir a meta da agência [...] fazer o
que tem que ser feito, pra satisfazer o leão [a diretoria], senão ele perde o
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cargo dele. Ainda tem isso... (Manuela, 53 anos, 33 anos de banco). (Soares,
& Villela, 2012).

O assediador, representado pelos gerentes ou colegas, apenas é representação das
políticas permitidas pela própria empresa. Assim, o assédio e sua sutileza se instalam quando
as práticas e as políticas estabelecidas pela organização encontram-se com limites
enfraquecidos. Na ausência de perspectiva de punição, na falta de resistência, a cultura
organizacional oferece o contexto propício para comportamentos assediadores, ao mesmo
tempo em que os reforça pela impunidade. O assédio moral não se sedimenta apenas no
comportamento dos gestores mas também nas políticas da própria organização.
Em síntese, pode-se observar que a flexibilização do trabalho dentro da ideia do
emprego como “projeto”, a desmontagem dos direitos básicos, a fragmentação da classe
trabalhadora, o processo de individuação cada vez mais incentivado e a cultura da competição
generalizada, características do mundo do trabalho atual, conforme discutido pelos autores
Antunes (2005), Sznelwar, Uchida & Lancman (2011), Sennet (1999) e Gaulejac (2005),
levam a ações correspondentes a enxugamentos constantes, pressão excessiva por metas e
resultados dentro de uma cultura de estresse competitivo, supervisão constante e enrijecida e
políticas de gestão violentas, características essas, entendidas por Freitas (2001), Freitas,
Heloani & Barreto (2008) e Soboll (2008) como fundamentais para o fenômeno do Assédio
Moral.
Essa relação de interdependência leva a fenômenos como vínculos sociais transitórios,
perda da referência do coletivo, levando a indivíduos fragilizados e fragmentados, estando
assim, mas suscetíveis a um contexto de violência, violência essa que se mostra nas relações
sociais dentro e fora dos contextos de trabalho, o que pode ser percebido nos estudos aqui
apresentados. O Assédio Moral como fenômeno representa, então, um desafio para as ciências
que estudam o trabalho, visto que pode ser entendido como base política de gestão do
trabalho, conforme apresentado por Soboll (2017).

57

Considerações Finais

Finalizando, pode-se concluir, relacionando o aporte teórico, os dados coletados por
meio da pesquisa bibliográfica e a análise realizada, que o mundo do trabalho e suas relações
foram transformadas ao longo do tempo, principalmente a partir do modelo econômico
capitalista que sobrevive de ciclos, necessitando do fazer-se e fragmentar-se para se manter
ativo e competitivo na busca por lucro. Porém, o que vale destacar é que tais mudanças,
apesar de reais, não promoveram rupturas com o caráter capitalista de produção e com sua
ideologia que promove a fragmentação dos trabalhadores, principalmente em sua
subjetividade, para se manter em hegemonia. Trata-se de transformação que atingiu
principalmente as políticas de gestão e suas formas de controle, na medida em que se
promoveu a intensificação do trabalho.
A precarização do trabalho como projeto econômico reflete-se na apologia ao
individualismo, ao desemprego, no culto ao produtivismo e competitividade e diversas outras
características já discutidas neste trabalho.
Assim, quando se no assédio moral como violência psicólogica no intuito de humilhar
e neutralizar o outro em termos de poder, e verifica-se suas características e seu processo sutil
e gradual, percebe-se que a relação de simbiose entre relações de trabalho no modelo
capitalista e assédio moral existe porque se alimentam mutualmente. O assédio só se constrói
e é possível dentro de um contexto social que legitima a violência por meio dos poderes
hierárquicos, das avaliações, da competitividade e sua manutenção por meio do aceite de uns
e a exclusão de muitos. Ele só nasce e é fomentado pela criação de um terreno fértil de
silêncio, de fragmentação dos trabalhadores, da banalização da violência por meio da
impunidade. Ao mesmo tempo que se constrói no contexto social, também é cooptado por ele
para servir como instrumento e estratégia de gestão a fim de corroborar com o plano político
da economia capitalita. O assédio como instrumento de gestão produz maior engajamento dos
trabalhadores, competição entre eles, medo do desemprego, busca de maior capacitação para
se manter no jogo de exploração do homem pelo homem.
O principal problema encontrado neste estudo foi perceber que o assédio moral como
fenômeno de violência se caracteriza pelo medo e pelo silêncio. Além disso, pela própria
naturalização dos processos de violência, alguns comportamentos assediadores são
considerados normais pelos trabalhadores, se adaptando à dinâmica adoecedora que estes
promovem. Assim, o trabalhador só percebe a violência sofrida no momento em que adoece e
tem dificuldade em relatá-la ou identificá-la previamente. Entende-se também, que o uso de

58

dados secundários, provenientes de artigos, é uma limitação deste estudo na medida em que
não necessariamente apresentam a complexidade do fenômeno do assédio moral.
Acredito que este estudo contribua, inicialmente, no auxílio à identificação e
caracterização do fenômeno do assédio moral dentro da pespectiva social, como fruto e
consequência do sistema econômico vigente, e não como reflexo de comportamentos
individuais de pessoas isoladamente cruéis. Como já dito, apesar de o fenômeno ser antigo, os
estudos e a possibilidade de caracterização e combate são recentes, com necessidade do
enfoque na temática que se mostra dificil principalmente pela sutileza. Em seguida, se faz
importante porque abre uma agenda de estudo que pode se aprofundar no enfoque da
estruturação/desestruturação das relações sociais como possível ferramenta para estabelecer
processos cooperativos na prevenção e combate do assédio moral, e como possibilidade de
pequenas resistência e rupturas com o sistema vigente.

59

Referências

Albanaes, P., Roque, K., Pellegrini, P., & Tolfo, S. (2017). Intervenção em grupo de apoio
psicológico a trabalhadores vítimas de assédio moral. Revista de Psicologia, 35(1), 61-96,
doi: https://dx.doi.org/http://doi.org/10.18800/psico.201701.003
Andrade, C., Leão, J., Costa, I. Brito, F. Santos, K., & Costa, S. (2015). Assédio moral na
atenção básica segundo os profissionais de enfermagem. Trabalho, Educação e
Saúde, 13(Suppl. 1), 77-90, doi: https://dx.doi.org/10.1590/1981-7746-sip00031
Antunes, R. (1995). Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do
mundo do trabalho. São Paulo: Ed. Cortez/Edunicamp.
Antunes, R. (1999). Crise capitalista contemporânea e as transformações do mundo do
trabalho. Universidade de Brasília.
Antunes, R. (2005a). O caracol e sua concha: ensaios sobre a nova morfologia do
trabalho. São Paulo: Boitempo.
Antunes, R. (2005b). Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do
trabalho. São Paulo: Boitempo.
Antunes, R., & Giovanni, A. (2004). As mutações no mundo do trabalho na era da
mundialização do capital. Educação e Sociedade. Campinas, 25 (87), 335-351.
Andrade, J. A., & Tito, F. R. C. (2012). Estruturação intersubjetiva do assédio moral: um
estudo do contexto das organizações bancárias. Revista Organizações em Contexto, 8(15), 120.
Araújo, A. R. (2012). O assédio moral organizacional. São Paulo: Ltr.
Azeredo, Y. N., & Schraiber, L. B. (2017). Violência institucional e humanização em
saúde: apontamentos para o debate. Ciência & Saúde Coletiva, 22(9), 3013-3022, doi:
https://dx.doi.org/10.1590/1413-81232017229.13712017
Azevedo, A., & Araújo, S. (2012). A visibilidade do assédio moral no trabalho de
enfermagem. Rev. Pesqui. Cuid. Fundam. 4(3), 2578-2584. Recuperado em 27 de fevereiro de
2018, de http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nex
tAction=lnk&exprSearch=22531&indexSearch=ID
Barros, J. (2011). O conceito de alienação no jovem Marx . Tempo Social, 23(1), 223-245,
doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-20702011000100011
Bardin L. (1977). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70.
Barreto, M. (2000). Uma jornada de humilhações. São Paulo, Dissertação (Mestrado),
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

60

Barreto, M. (2003). Violência, saúde e trabalho: uma jornada de humilhações. São
Paulo: Educ.
Bauer, M., Gaskell, G. (Org.). (2000). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som.
Um manual prático. Petrópolis: Vozes.
Bauman, Z. (2001). Modernidade líquida. São Paulo: Jorge Zahar Editor.
Battistelli, B., Amazarray, M., & Koller. S. (2011). O assédio moral no trabalho na
visão
de
operadores
do
direito. Psicologia
&
Sociedade, 23(1),
3545. https://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822011000100005
Benevides, S. D., Matos, F. R. N., Figueiredo, N. C., & Lopes, K. L. A. (2012). Assédio
moral no trabalho: um estudo exploratório no município de Fortaleza – Ceará. Revista de
Administração da UFSM, 5(2), 373-385.
Bobroff. M & Martins. J. (2013). Assédio moral, ética e sofrimento no trabalho. Revista
Bioética, 21(2), 251-258. https://dx.doi.org/10.1590/S1983-80422013000200008
Bourdieu, P. (1996) Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus.
Broome, M. E. (2006). Integrative literature reviews for the development of concepts. In
Rodgers, B. L.; Castro, A. A. Revisão sistemática e meta-análise.
Cahú, G., Rosenstock, K., Costa, S., Leite, A., Costa, I., & Claudino. H. (2011).
Produção científica em periódicos online acerca da prática do assédio moral: uma revisão
integrativa. Revista
Gaúcha
de
Enfermagem, 32(3),
611-619,
doi: https://dx.doi.org/10.1590/S1983-14472011000300025
Cahú, G., Leite, A., Nóbrega, M., Fernandes, M., Costa, K., & Costa, S. (2012).
Bullying: concept analysis from Rodgers’ evolutionary perspective. Acta Paulista de
Enfermagem, 25(4), 555-559, doi: https://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002012000400012
Cahú, G., Costa, S., Costa., I., Batista, P., & Batista, J. (2014). Moral harassment
experienced by nurses in their workplace. Acta Paulista de Enfermagem, 27(2), 151156. https://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201400027
Câmara, R. de A., Maciel, R. H.a & Gonçalves, R. C. (2012). Prevenção e combate ao
assédio moral entre servidores públicos do estado do Ceará. Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional, 37(126), 243-255. https://dx.doi.org/10.1590/S0303-76572012000200006
Caran, V., Secco, I., Barbosa, D., & Robazzi, M. (2010). Assédio moral entre docentes
de instituição pública de ensino superior do Brasil. Acta Paulista de Enfermagem, 23(6),
737-744. https://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002010000600004
Carrieri, A., & Aguiar, A., & Diniz, A. Reflexões sobre o indivíduo desejante e o
sofrimento no trabalho: o assédio moral, a violência simbólica e o movimento
homossexual. Cad. EBAPE.BR [online]. 2013, (11)1, 165-180. ISSN 1679-3951.
http://dx.doi.org/10.1590/S1679-39512013000100011.

61

Costa, I., Costa, S., Andrade, C., Oliveira, R., Silva, F., & Silva, C. (2015). Produção
científica acerca de assédio moral em dissertações e teses no cenário brasileiro. Revista da
Escola de Enfermagem da USP, 49(2), 267-276. https://dx.doi.org/10.1590/S0080623420150000200012
Clot, Y. (2005). Entrevista. Psicologia da Educação, (20), 155-160.
Cruz, A. (2010). Assédio sexual e moral no trabalho: um estudo acerca da legislação no
Brasil. 78 f. Monografia (Bacharelado em Serviço Social). Universidade de Brasília, Brasília,
DF, Brasil.
Cruz, M., Sarsur, A., & Amorim, W. (2012). Gestão de competências nas relações de
trabalho: o que pensam os sindicalistas? Revista de Administração Contemporânea, 16(5),
705-722. https://dx.doi.org/10.1590/S1415-65552012000500005
Pedro, D., Silva, G. Da, Lopes, A., Oliveira, J. L., & Tonini, N. (2017). Violência
ocupacional na equipe de enfermagem: análise à luz do conhecimento produzido. Saúde em
Debate, 41(113), 618-629. https://dx.doi.org/10.1590/0103-1104201711321
Dejours, C. (1998). A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São
Paulo: Cortez.
Dejours, C. (2001). A banalização da injustiça social (4a ed.). Rio de Janeiro: FGV.
Dejours, C., & Molinier, P. (2008). “O trabalho como enigma”. In Lancman, S., &
Sznelwar, L. (Org.). Christophe Dejours: da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Rio
de Janeiro/Brasília, Fiocruz/Paralelo 15.
Dejours, C. (2009), “A carga psíquica do trabalho”. In Dejours, C., Abdoucheli, E., Jayet,
C., & Betiol, M. I. S. (Coord.). Psicodinâmica do trabalho: contribuição da escola dejouriana
à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo, Atlas.
Einarsen, S., Hoel, H., Dieter, Z., & Cooper, C. (2003). The concept of bullying at work:
the European tradition. In: Einarsen, S., Hoel, H., Dieter, Z., & Cooper, C. (Ed.). Bullying and
emotional abuse in the workplace: international perspectives in research and practice.
London: Taylor & Francis.
Enriquez, E. (1992). Organisation en analyse. Paris: PUF.
Ehrenberg, A. (2010). O culto da performance: da aventura empreendedora à depressão
nervosa. Aparecida: Ideias e letras.
Faiman, C. (2016). A queixa de assédio moral no trabalho e a psicoterapia. Revista
Psicologia em Estudo. 21(1). http://dx.doi.org/10.4025/psicolestud.v21i1.28311
Facas, E. P. (2009). Estratégias de mediação do sofrimento no trabalho automatizado:
estudo exploratório com pilotos de trem de metrô do Distrito Federal. 116 f. Dissertação de
Mestrado). Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.
Fagundes, F., Nakata, L., & Daud, L. (2015). Assédio moral: o caso dos funcionários
terceirizados de manutenção da Universidade Federal de Uberlândia. Revista Tecer. 8, 184198. http://www3.izabelahendrix.edu.br/ojs/index.php/tec/article/view/1022

62

Ferraz, A. P., Garcia, J. C., & Silva, T. F. da. (2010). A centralidade da categoria
trabalho no contexto da precarização das relações de trabalho: perspectivas para o serviço
social. In SEMINÁRIO DE SAÚDE DO TRABALHADOR DE FRANCA, Franca, SP,
Brasil,
1.
Recuperado
em
29
de
janeiro
de
2018,
de
<http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC000000011201
0000100037&lng=en&nrm=abn>. Acess on: 26 Feb. 2018.
Ferreira, M., Macena, R., Mota, R., Neto, R., Silva, A. Da, Vieira, L., Kendall, B., &
Kerr, L. Prevalência e fatores associados à violência no ambiente de trabalho em agentes
de segurança penitenciária do sexo feminino no Brasil. Ciênc. Saúde Coletiva [online].
2017, vol.22, n.9, pp.2989-3002. ISSN 1413-8123. http://dx.doi.org/10.1590/141381232017229.11092017.
Finazzi, M., & Siqueira, M. (2011). Considerações sobre trabalho e suicídio: um estudo de
caso. Revista
Brasileira
de
Saúde
Ocupacional, 36(123),
7183. https://dx.doi.org/10.1590/S0303-76572011000100007
Fontes, K., & Carvalho, M. (2012). Variables involved in the perception of
psychological harassment in the nursing work environment. Rev. Latino-Am. Enfermagem
[online], (20)4, 761-768. ISSN 1518-8345.
http://dx.doi.org/10.1590/S010411692012000400017.
Foucault, M. (1997). Resumo dos cursos do Collège de France: 1970-1982. (A. Daher,
Trad.). Rio de Janeiro: J. Zahar.
Freitas, M. (2001). Assédio moral e assédio sexual: faces do poder perverso nas
organizações. Revista
de
Administração
de
Empresas, 41(2),
819. https://dx.doi.org/10.1590/S0034-75902001000200002
Freitas, M. (2007). Quem paga a conta do assédio moral no trabalho? RAE eletrônica, 6(1).
Freitas, M. E., Heloani, R., & Barreto, M. (2008). Assédio moral no trabalho. São
Paulo: Cengage Learning.
Freire, P. (2008). Assédio moral e saúde mental do trabalhador. Trabalho, Educação e
Saúde, 6(2), 367-380. https://dx.doi.org/10.1590/S1981-77462008000200009
Garbin, A., & Fisher, F. Assédio moral no trabalho e suas representações na mídia
jornalística. Rev. Saúde Pública [online]. 2012, (46)3, 417-424. E-pub: 24 de abril de
2012. ISSN 1518-8787. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102012005000035.
Garcia, I. S., & Tolfo, S. R. (2011). Assédio moral no trabalho: uma responsabilidade
coletiva. Psicologia & Sociedade, 23(11), 190-192.
Gaulejac, D. V. (2005). Gestão como doença social. Ideologia, poder gerencialista e
fragmentação social. Aparecida, SP: Ideias & Letras. (Coleção Management, 4).
Gemma, S., Fuentes-Rojas, M., & Soares, M. (2017). Agentes de limpeza terceirizados:
entre o ressentimento e o reconhecimento. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 42,
e4. E-pub: 23 de março de 2017, https://dx.doi.org/10.1590/2317-6369000006016

63

Greenhalgh, T. (1997). Papers that summarise other papers (systematic review and metaanalyses). BMJ, 13(315), 672-5.
Glina, D. M. R., & Sobboll, L. A. (2012). Intervenções em assédio moral no trabalho: uma
revisão da literatura. Rev. Bras. Saúde Ocup. [online]. 37(126), 269-283. Recuperado em 25
de fevereiro de 2018, http://dx.doi.org/10.1590/S0303-76572012000200008
Gonçalves, C. M., & Coimbra, J. L. (2007). Significados e centralidade do trabalho nas
sociedades ocidentais contemporâneas: uma abordagem psicológica e histórico social.
Psychologica, 44, 401-426.
Gondim, V. (2007). Os desdobros do trabalho: há constituição do coletivo de trabalho em
uma empresa calçadista de Campina Grande? Monografia (Graduação), Departamento de
Psicologia, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB, Brasil.
Gramsci, A. (1985). Os intelectuais e a organização da cultura. (5a ed.). Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira.
Greenhalgh, T. (1997, set.). Papers that summarize other papers (systematic review and
meta-analyses). British Medical Journal, London, 315(7109), 672-675.
Guimarães, L., & Rimoli, A. (2006). “Mobbing” (assédio psicológico) no trabalho: uma
síndrome psicossocial multidimensional. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 22(2), 183191. https://dx.doi.org/10.1590/S0102-37722006000200008
Guimarães, C., & Cancado, V., & Lima, R. Assédio moral no trabalho e suas
consequências: Estudo de caso em instituição federal de ensino superior. Rev. Adm. (São
Paulo) [online]. 2016, (51)2,151-16 4. ISSN 0080-2107. http://dx.doi.org/10.5700/rausp1231.
Gounet, T. (2002). Fordismo e toyotismo na civilização do automóvel. São Paulo:
Boitempo.
Hashizume, C. (2014). Violência simbólica no trabalho: considerações exploratórias sobre
a nova ontologia do trabalhador na pós- modernidade. Rev. Ambival. Recuperado em 27 de
fevereiro de 2018, de https://seer.ufs.br/index.php/Ambivalencias/article/view/3601/3080
Harvey, D. (1994). Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola.
Heloani, R.(2004). Assédio moral: um ensaio sobre a expropriação da dignidade no
trabalho. RAE-eletrônica, 3(1), 1-18. Recuperado em 27 de fevereiro de 2018, de
http://www.spell.org.br/documentos/ver/30233/assedio-moral-----um-ensaio-sobre-aexpropriacao-da-dignidade-no-trabalho/i/pt-br
Hirigoyen, M. (2002). Mal-estar no trabalho, redefinindo o assédio moral. São Paulo:
Bertrand.
Hirigoyen, M. (2010). Assédio moral: a violência perversa no cotidiano. (12a. ed.). São
Paulo: Bertrand Brasil.
Jacoby, A., & Monteiro, J. (2014). Mobbing of Working Students. Paidéia (Ribeirão
Preto), 24 (57), 39-47, doi: https://dx.doi.org/10.1590/1982-43272457201406.

64

Jacoby, A., & Monteiro, J. (2017). Assédio moral em estudantes trabalhadores e sua
relação com o bem-Estar no trabalho. Interação em Psicologia, 20(3), doi:
http://dx.doi.org/10.5380/psi.v20i3.29684
Laswell, H. (1948). The Structure and Function of Communication in Society in:
BRYSON, Lyman. The Communication of ideas. Nova Iorque: Institute for Religious and
Social Studies.
Lazzarato, M. N. A. (2001). Trabalho imaterial: formas de vida e produção de
subjetividade. Rio de Janeiro: DP&A.
Lechat, N., & Delaunay, J. C. (2003). Les centres d’appels: un secteur en clair-obscur.
Paris: L’Harmattan.
Leymann, H. (1996). Mobbing: la persécution au travail. Paris: Seuil.
Lima, T., & Mioto, R. (2007). Procedimentos metodológicos na construção do
conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. Revista Katálysis, 10(3), 37-45, doi:
https://doi.org/10.1590/S1414-49802007000300004
Lima, G. H., & Sousa, S. M. (2015). Violência psicológica no trabalho da
enfermagem. Revista
Brasileira
de
Enfermagem , 68 (5),
817-823,
doi: https://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2015680508i
Lombardi. M. (2007). Engenheiras na construção civil: a feminização possível e a
discriminação de gênero. Cad. Pesqui. [online], 47(163), 122-146. ISSN 0100-1574.
http://dx.doi.org/10.1590/198053143619.
Lukács, G. (1979). Ontologia do ser social. Os princípios ontológicos fundamentais de
Marx. (C. N. Coutinho, Trad.). São Paulo: Livraria Ciências Humanas.
Machado, L., Murofuse, N., & Martins, J. (2016). Vivências de ser trabalhador na
agroindústria avícola dos usuários da atenção à saúde mental. Saúde debate [online]. 2016,
40(110), 134-147. ISSN 0103-1104, doi: http://dx.doi.org/10.1590/0103-1104201611010.
Marx, K. (2004). Manuscritos econômico-filosóficos. (Jesus Ranieri, Trad.). São Paulo:
Boitempo.
Maria-Guimarães, S. (2006). Fordismo e pós fordismo. In Cattani, A. D., & Holzmann.
L. (orgs). Dicionário do trabalho e tecnologia. Porto Alegre: UFRGS Editoria.
Maciel, R., Cavalcante, R., & Rodrigues, S. (2007). Auto relato de situações
constrangedoras no trabalho e assédio moral nos bancários: uma fotografia. Psicologia &
Sociedade, 19(3), 117-128, doi: https://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822007000300016
Martiningo, A., & Siqueira, M. (2008). Assédio moral e gestão de pessoas: uma análise
do assédio moral nas organizações e o papel da área de gestão de pessoas. RAM. Revista
de Administração Mackenzie, 9(5), 11-34, doi: https://dx.doi.org/10.1590/S167869712008000500002

65

Martins, M., & Ferraz. A. (2011). Propriedades psicométricas das escalas de assédio moral
no
trabalho:
percepção
e
impacto. Psico-USF, 16(2),
163173. https://dx.doi.org/10.1590/S1413-82712011000200005
Meurer, B., & Strey, M. (2012). Problematizando como práticas psicológicas no modo de
conhecimento o fenômeno assédio moral. Psicologia: Ciência e Profissão , 32 (2), 452-471,
doi: https://dx.doi.org/10.1590/S1414-98932012000200013
Moraes, R. (1999). Análise de conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, 22(37): 7-32.
Recuperado em 25 de fevereiro de 2018, de http://www.scielo.br/pdf/eins/v8n1/pt_16794508-eins-8-1-0102
Navarro, V.; & Padilha, V. (2007). Dilemas do trabalho
contemporâneo. Psicologia
&
Sociedade, 19(spe),
doi: https://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822007000400004

no

capitalismo
14-20,

Nunes, T., & Tolfo, S. (2012). Assédio moral no trabalho: consequências identificadas por
servidores docentes e técnico-administrativos em uma Universidade Federal
Brasileira. Revista Gestão Universitária na América Latina - GUAL, 5(3), 264-286, doi:
https://doi.org/10.5007/1983-4535.2012v5n3p264
Nunes, T., & Tolfo, S. (2013). A dinâmica e os fatores organizacionais propiciadores à
ocorrência do assédio moral no trabalho. Revista de Gestão e Secretariado, 4(2), 90-113.
https://doi.org/10.7769/gesec.v4i2.161
Nunes, T., Tolfo, S., & Nunes, L. (2013). O assédio moral no trabalho em universidade sob
a perspectiva dos observadores: casos presenciados e/ou conhecidos. Repositório Institucional
da UFSC. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/114754
Nunes, T., Tolfo, S., & Nunes, L. (2014). Assédio moral no trabalho em universidade sob a
perspectiva dos observadores da violência. Revista de Carreiras e Pessoas (ReCaPe). ISSN
2237-1427, 4(2). doi:http://dx.doi.org/10.20503/recape.v4i2.20651
Nunes, T., & Tolfo, S. (2015). O assédio moral no contexto universitário: uma discussão
necessária. Revista de Ciências da Administração, 1(1), 21-36, https://doi.org/10.5007/21758077.2015v17n41p21
Rodrigues, M., & Freitas, M. (2014). Assédio moral nas instituições de ensino superior:
um estudo sobre as condições organizacionais que favorecem sua ocorrência. Cadernos
EBAPE.BR, 12(2), 284-301. https://dx.doi.org/10.1590/1679-39518275
Rigotto. R, Maciel, R., & Borsoi, I. (2010). Produtividade, pressão e humilhação no
trabalho: os trabalhadores e as novas fábricas de calçados no Ceará. Revista Brasileira de
Saúde
Ocupacional, 35(122),
217-228. https://dx.doi.org/10.1590/S030376572010000200005
Santos, R. (2009). Notas sobre a importância do trabalho na ontologia de Georg Lukács.
Revista Estudos Filosóficos, 2. Recuperado em 5 de novembro de 2017, de
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/revistaestudosfilosoficos/art6-rev2.pdf
Salerno, V., Silvestre, M., & Sabino. M. (2011). Interfaces LER/Saúde Mental: a
experiência de um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de São

66

Paulo. Revista
Brasileira
de
Saúde
Ocupacional, 36(123),
138. https://dx.doi.org/10.1590/S0303-76572011000100012

128-

Schneider, D., Signorelli, M. C., & Pereira, P. P. (2017). Mulheres da segurança pública do
litoral do Paraná, Brasil: intersecções entre gênero, trabalho, violência(s) e saúde. Ciência &
Saúde Coletiva, 22(9), 3003-3011. https://dx.doi.org/10.1590/1413-81232017229.07892016
Selltiz, C. (1987). Métodos de pesquisa nas relações sociais. (M. M. H. de Oliveira,
Trad.) (2a ed.). São Paulo: EPU.
Seligmann, S. E. (2011). Trabalho e desgaste mental: o direito de ser dono de si
mesmo. São Paulo: Cortez.
Sennet, R. (1999a). A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no novo
capitalismo. Rio de Janeiro: Record.
Sennet, R. (1999b). O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. (L. A.
Watanabe, Trad.). São Paulo: Companhia das Letras.
Silva, M. (2006). Mudanças recentes no mundo do trabalho e o fenômeno. População
em situação de rua no Brasil. 1995-2005. Brasília, DF, Brasil.
Silva, E., Oliveira, K., & Zambroni-de-Souza, P. (2011). Saúde mental do trabalhador: o
assédio moral praticado contra trabalhadores com LER/DORT. Revista Brasileira de
Saúde
Ocupacional, 36(123),
56-70. https://dx.doi.org/10.1590/S030376572011000100006
Silva, V., & Nakata, L. E. (2016). Da deterioração das relações à escolha pela
permanência: O assédio moral no trabalho. Revista de Carreiras e Pessoas, 6(2), 206-214.
Silva, I., Aquino, E., & Pinto. I. (2017). Características psicométricas do Negative Acts
Questionnaire para detecção do assédio moral no trabalho: estudo avaliativo do
instrumento com uma amostra de servidores estaduais da saúde. Revista Brasileira de
Saúde Ocupacional, 42, e2. E-pub: 13 de março de 2017. https://dx.doi.org/10.1590/23176369000128715
Silva, O., & Raichelis, R. (2015). O assédio moral nas relações de trabalho do(a)
assistente social: uma questão emergente. Serviço Social & Sociedade, (123), 582603. https://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.038
Siqueira, M., Saraiva, L., Carrieri, A., Lima, H. & Andrade, A. (2009). Homofobia e
violência moral no trabalho no Distrito Federal. Organizações & Sociedade, 16(50), 447461. https://dx.doi.org/10.1590/S1984-92302009000300003
Soares, A. (2012). Como origens do conceito de assédio moral no trabalho. Revista
Brasileira de Saúde Ocupacional , 37(126), 284-286. https://dx.doi.org/10.1590/S030376572012000200009
Soares, A., & Oliveira, J. (2012). Assédio moral no trabalho. Revista Brasileira de
Saúde
Ocupacional , 37(126),
195-202. https://dx.doi.org/10.1590/S030376572012000200002

67

Soares, L., & Villela, W. (2012). O assédio moral na perspectiva de bancários. Revista
Brasileira de Saúde Ocupacional, 37(126), 203-212. https://dx.doi.org/10.1590/S030376572012000200003
Souza, M., Silva, M., & Carvalho, R. (2010). Revisão integrativa: o que é e como
fazer. Einstein (São Paulo), 8(1),102-106. https://dx.doi.org/10.1590/s1679-45082010rw1134
Soboll, L. (2006). Violência psicológica e assédio moral no trabalho bancário. FM/USP.
(Tese de doutorado).
Soboll, L. (2008). Assédio moral/organizacional: uma análise da organização do trabalho.
São Paulo: Casa do Psicólogo.
Soboll, L. A. (2011). Assédio moral no trabalho. In: Cattani A. D., & Holzmann, L. (Org).
Dicionário de trabalho e tecnologia. Porto Alegre, RS: Zouk.
Soboll, L. (2017). Intervenções em assédio moral. São Paulo: Ltr.
Vieira, C. E. C., Lima F. P. A., & Lima, M. E. A. (2012). E se o assédio não fosse moral?
Perspectivas de análise de conflitos interpessoais em situações de trabalho. Rev. Bras. Saúde
Ocup., São Paulo, 37(126).
Schlindwein. V. Histórias de vida marcadas por humilhação, assédio moral e adoecimento
no trabalho. Psicol. Soc. [online]. 2013, 25(2), 430-439. ISSN 1807-0310.
Sznelwar, L. I., Uchida, S., & Lancman, S. (2011). A subjetividade no trabalho em
questão. Tempo Social, revista de sociologia da USP, 23 (1). Recuperado em 14 de agosto de
2017, de
http://www.psicanaliseefilosofia.com.br/gies/A%20subjetividade%20no%20trabalho%20em
%20questao_%20LAERTE%20SZNELWAR%20SEIJI%20UCHIDA%20SELMA%20LAN
CMAN.pdf
Paixão, R., Melo, D., Souza-Silva, J., & Néris, J. (2014). O Constructo Assédio Moral na
Relação Aluno-Professor na Perspectiva de Professores Universitários.. REGE Revista de
Gestão,
21(3),
415-432.
Recuperado
em
27
de
fevereiro
de
2018,
de http://www.revistas.usp.br/rege/article/view/99946
Pinto, R., & Paula, A. P. (2013). Do assédio moral à violência interpessoal: relatos sobre
uma empresa júnior. Cadernos EBAPE.BR, 11(3), 340-355. https://dx.doi.org/10.1590/S167939512013000300002
Valadão Júnior, V., & Mendonça, J. (2015). Assédio moral no trabalho: dilacerando
oportunidades. Cadernos EBAPE.BR, 13(1), 19-39. Recuperado em 27 de fevereiro de 2018,
de http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape/article/view/9022
Valente, G., & Sequeira, C. (2015). A organização do trabalho docente e ocorrência de
assédio moral no ensino público superior de enfermagem. Revista Portuguesa de Enfermagem
de Saúde Mental, (spe2), 123-128. Recuperado em 26 de feveiro de 2018, de
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S164721602015000100021&lng=pt&tlng=pt.
Vázquez, A. S. (2007). Filosofia da práxis. São Paulo: Clacso.

68

Venco, S. (2006). Centrais de atendimento: a fábrica do século XIX nos serviços do
século
XXI. Revista
Brasileira
de
Saúde
Ocupacional, 31(114),
718. https://dx.doi.org/10.1590/S0303-76572006000200002
Vieira, C., Lima, A., & Lima, M. (2012). E se o assédio não fosse moral? Perspectivas
de análise de conflitos interpessoais em situações de trabalho. Rev. Bras. Saúde
Ocup. [online].
2012,
37(126),
256-268.
ISSN
03037657. http://dx.doi.org/10.1590/S0303-76572012000200007.
Xavier, A., Barcelos, C., Lopes, J., Chamarelli, P., Ribeiro, S., Lacerda, L., & Palacios,
M. (2008). Assédio moral no trabalho no setor saúde no Rio de Janeiro: algumas
características. Revista
Brasileira
de
Saúde
Ocupacional, 33(117),
1522. https://dx.doi.org/10.1590/S0303-76572008000100003

69

Anexo A

Título

Autores
Andréia De Conto Garbini;
Frida Marina Fischer

Principais Achados
As

explicações

assédio

tendem

sobre
a

o

uma

interpretação psicológica do
fenômeno,
caráter

acentuando

o

individualista

e

minimizando uma abordagem
coletiva.

Os

discursos

Assédio moral no trabalho e

banalizam

o

suas representações na mídia

criarem caricaturas para os

jornalística.

atores

assédio

ao

envolvidos.

O

conteúdo psicológico e a
estigmatização

produzem

sentido

sociedade,

na

contribuindo para naturalizar
o assédio moral no trabalho e
banalizar

a

violência

no

trabalho
A Dinâmica e os Fatores Thiago Soares Nunes; Suzana Revisão da literatura sobre o
Organizacionais

da Rosa Tolfo

assédio

moral,

com

uma

Propiciadores à Ocorrência

abordagem voltada para a

do

Ciência da Administração.

Assédio

Moral

no

Trabalho.
Vanderléia de Lurdes Dal A análise das histórias de
Histórias de vida marcadas Castel Schlindwein

vida no trabalho mostra que,

por

no caso dessas trabalhadoras,

humilhação,

moral
trabalho

e

assédio

adoecimento

no

as habilidades, a criatividade
e a dedicação ao trabalho
foram sendo obstruídas pelas

70

situações desqualificantes da
submissão à chefia e da falta
de autonomia, situações que
levaram

a

exposição

uma
aos

adoecimento

maior

riscos

no

de

trabalho.

Com a capacidade produtiva
limitada,

a

trabalhadora

torna-se alvo frequente de
situações de humilhação e
constrangimento

compondo

um quadro de assédio moral
no trabalho.
Thiago

Soares

Nunes

Suzana De Rosa Tolfo

; Constatou-se
universidades

que

as

não

estão

imunes à ocorrência desse
tipo de violência e que essas
ocorrências

causam

transtornos para a saúde,
sobretudo a mental, desses
trabalhadores, pelo fato de ter
O

Assédio

Moral

no

Contexto Universitário: uma
discussão necessária

implicado na deterioração das
condições de trabalho, no
isolamento e na recusa de
comunicação, bem como em
violências verbais, físicas ou
sexuais. Conclui-se que a
universidade deve criar e
desenvolver
prevenção

medidas
e

combate

de
ao

assédio moral, visto que as
ações

atuais

ineficazes.

tem

sido

71

Thiago Soares Nunes, Suzana As
da Rosa Tolfo.

consequências

identificadas

foram

perturbação/problemas
físicos,
dores de cabeça, estresse,
desânimo,

isolamento,

vontade

de

se

Assédio Moral no Trabalho:

aposentar/desligar, e demais.

Consequências identificadas

Identifica-se a necessidade da

por servidores docentes e

instituição realizar programas

técnico – adminitrativos em

voltados

uma

combate a

universidade

federal

brasileira.

à

prevenção

e

esta violência, bem como dar
suporte aos trabalhadores que
sofrem

de

efeitos

proporcionados
pelo assédio e outras formas
de

violência

existentes

e

situações

no

âmbito

da

final

acerca

da

instituição.
Alexandre de Pádua Carrieri; Reflexão

Ana Rosa Camillo Aguiar; possibilidade de ir além do
Reflexões sobre o indivíduo Ana Paula Rodrigues Diniz.

conceito de assédio moral,

desejante e o sofrimento no

aprofundando o conceito de

trabalho: o assédio moral, a

violência

violência

introduzindo a violência no

simbólica

e

o

movimento homossexual

simbólica

e

espaço social e de produção
de

subjetividade

contemporâneos.
Assédio moral no trabalho: Samira Daiha Benevides;

Pode-se

um estudo exploratório no Fátima Regina Ney Matos;

discriminação

município de Fortaleza – Nemias Cardoso Figueiredo;

áreas, gerando, muitas vezes,

Ceará.

comportamentos

Kátia Lene de Araújo Lopes.

concluir
em

que

há

várias

72

indesejáveis

e

condutas

abusivas, degradando o clima
de trabalho e reduzindo a
produtividade.
Albanaes, Patricia ; Gasperin Dentre

os

principais

Pellegrini, Priscila ; Rosa resultados dessa intervenção,
Tolfo,

Suzana

Da

; destaca-se

um

maior

Intervenção em grupo de Rodrigues, Katia Julia Roque

esclarecimento

apoio

assédio moral, elaboração de

psicológico

trabalhadores

vítimas

a
de

novas

assédio moral

sobre

o

estratégias

enfrentamento

e

desenvolvimento

de

de
o
um

contexto de apoio mútuo
entre as participantes.
Jackeline

Amantino

de A capacidade de combate ao

Andrade, Flavia Regina de assédio moral no contexto
Carvalho Tito.

das organizações bancárias é
algo ainda limitado e precisa
ser

Estruturação

Intersubjetiva

do

Moral:

Um

Contexto

das

Assédio

Estudo

do

melhor

desenvolvido.

Neste sentido, as conclusões
questionam como se dará o
desenvolvimento

dessa

capacidade considerando os

Organizações Bancárias

contraditórios inerentes

às

relações

trabalho

no

também

as

Brasil,

do
como

novas posturas éticas nas
organizações pertinentes à
contemporaneidade
Produção científica: Assédio
moral no âmbito do trabalho
em enfermagem

Da Costa Mesquita, Simone Identificar
Karine.

a

produção

científica de artigos sobre
assédio moral no âmbito do
trabalho em enfermagem.

73

Cristina Myuki Hashizume

Frente à nova ontologia do
trabalhador, a violência

VIOLÊNCIA

SIMBÓLICA

simbólica ocorre de modo

NO TRABALHO:

consentido pelo trabalhador.

CONSIDERAÇÕES

A violência institucionalizada

EXPLORATÓRIAS SOBRE

deve ser contextualizada a

A NOVA

partir da compreensão das

ONTOLOGIA

DO

novas relações de trabalho,

TRABALHADOR NA PÓS-

ambientadas num capitalismo

MODERNIDADE

financeiro que vê em tudo um
fim lucrativo e
performático.
Kátia Biagio Fontes ; Maria Os resultados mostraram que
Dalva de Barros Carvalho.

parte dos sujeitos sentiu-se
vítima de assédio moral.
Somente

as

variáveis

relacionadas à caracterização
Variáveis

envolvidas

na

do

assédio

percepção do assédio moral

apresentaram

no

significativa.

ambiente

laboral

da

Enfermagem

condutas

moral
associação
Entre

mais

destacaram-se:

as

referidas,
"questionam

as decisões que você toma" e
"você recebe ataques verbais
criticando

trabalhos

realizados".
Albanaes, Patricia ; Roque Os
Intervenção em grupo de
apoio

psicológico

trabalhadores
assédio moral

vítimas

a
de

Rodrigues,

Katia

Julia

resultados

; dessa intervenção, destaca-se

Gasperin Pellegrini, Priscila ; um
Da Rosa Tolfo, Suzana

principais

sobre

maior
o

elaboração

esclarecimento
assédio
de

moral,
novas

estratégias de enfrenta mento
e o desenvolvimento de um

74

contexto de apoio mútuo
entre as participantes.
Carmelita

Angélica Conclui-se que o assédio

Guimarães, Vera L. Cançado moral se trata de um processo
Assédio moral no trabalho e and

Reginaldo

de

Jesus multidimensional, que viola

suas consequências: Estudo Carvalho Lima

as garantias fundamentais do

de caso em instituição federal

indivíduo

de ensino superior

impactos à sua saúde, além

e

traz

severos

de danos à organização e à
sociedade.
Nunes,

Thiago

Soares

Toifo, Suzana Da Rosa

; Constatou-se

que

universidades

as

nao

estao

imunes a ocorrência desse
tipo de violencia e que essas
ocorrencias

causam

transtornos para a saude,
sobretudo a mental, desses
trabalhadores, pelo fato de ter
implicado na deterioracao das
Intimidação

no

local

de

condicoes de trabalho, no

trabalho no local de trabalho:

isolamento e na recusa de

uma discussão necessária

comunicacao, bem como em
violencias verbais, fisicas ou
sexuais. Conclui-se que a
universidade deve criar e
desenvolver
prevencao

medidas
e

combate

de
ao

assedio moral, visto que as
acoes

atuais

tem

sido

aprofundamento

do

ineficazes
O constructo Assédio Moral Paixão, Roberto Brasileiro ; O
na relação aluno-professor na de

Melo,

Daniel

Reis entendimento

perspectiva de professores Armond ; de Souza-Silva, moral

na

do
relação

assédio
aluno-

75

universitários

Jader Cristiano ; Néris, Jorge professor é relevante, pois
Santos

contribui para uma maior
consciência e reflexão sobre
comportamentos destrutivos
que não são mais aceitáveis
no

estágio

sociedade

evolutivo

da

moderna

e,

sobretudo, que ainda ocorrem
em um grupo social no qual
se

propõe

precipuamente

formar cidadãos socialmente
responsáveis e moralmente
íntegros.
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Anexo B

Título

Autores

Principais

Palavras Chaves

Achados

Objetivos

Categoria

do Estudo

Estudada
( se for
empírico)

Violência

Danielli

Concluiu-se que

Violência;

Este estudo

ocupacional

Rafaeli

a violência no

Enfermagem;

trata-se de

na equipe

Candido

labor da

Riscos

uma

de

PedroGle

enfermagem

ocupacionais;

revisão

enfermage

icy Kelly

parece tender a

Saúde do

integrativa

m: análise à

Teles da

um perfil

trabalhador

de

luz do

SilvaAna

delimitado. O

literatura

conhecimen

Patrícia

assédio moral

sobre a

to

Araújo

deve ser foco nas

interface da

produzido

Torquato

ações de

violência

LopesJoã

liderança, com

como risco

o Lucas

vistas às

ocupaciona

Campos

mudanças no

l entre

de

processo de

trabalhador

OliveiraN

trabalho que

es de

elsi

favoreçam a

enfermage

Salete

proteção de

m

Tonini

vítimas.

Agentes de Sandra
Francisca
limpeza
Bezerra
terceirizad Gemmaa
Marta Fu
os: entre o
entesressentime Rojasb
Maurílio
nto e o
José
reconheci Barbosa
Soaresc

Para além das

análise coletiva do

analisar a

Participar

demandas físicas trabalho; índice de

percepção

am deste

sobre a

estudo 22

atividade

agentes

de trabalho, as

capacidade para o

queixas das

trabalho;

agentes de

terceirização;

de trabalho

de

limpeza se

saúde do

dos agentes

limpeza

trabalhador

de limpeza

que

concentraram

77

mento

nos riscos

terceirizado

iniciaram

psicossociais,

s de uma

a vida

especialmente

faculdade

produtiva

relacionados ao

pública e

ainda na

estresse e ao

determinar

infância,

assédio moral.

seu índice

entre 6 e

As trabalhadoras

de

14 anos,

acreditam no

capacidade

caracteriz

valor de suas

para o

ados em

atividades, mas

trabalho.

sua

manifestaram

maioria

ressentimento

como

pela falta de

mulheres

reconhecimento

(95,45%),

por parte dos

casadas

gestores e

(63,64%).

usuários da
instituição.
Característi Iracema
Viterbo S
cas
ilvaa
psicométri Estela M.
L.
cas
de Aquin
do Negativ ob
Isabela
e Acts
Cardoso
Questionna de
Matos Pi
ire para
ntob
detecção

o NAQ-R possui

assédio moral;

avaliar as

uma

um desempenho

violência no

propriedad

amostra

aceitável para

trabalho; coleta de

es

de 677

detectar o

dados; inquéritos e

assédio moral no

questionários.

psicométric servidores
as

estaduais

trabalho,

do Negativ

da saúde

demonstrando

e Acts

habilidade em

Questionna

identificar os

ire -

do assédio

atos negativos

Revised (N

moral no

que caracterizam

AQ-R),

trabalho:

esse tipo de

instrument

estudo

abuso.

o para

avaliativo

detecção

do

do assédio

78

instrument

moral, e

o com uma

investigar a

amostra de

correlação

servidores

entre as

estaduais

dimensões

da saúde

do assédio
moral e as
variáveis
satisfação
no trabalho
e saúde
autorreferid
a de acordo
com o
sexo.

Engenheira

Maria

ão das práticas

Mulheres;

discute os

s na

Rosa Lo

de assédio moral

Engenharia Civil;

desafios do

construção

mbardi1

e de gênero na

Relações de

processo de

civil: a

construção da

Trabalho;

feminizaçã

feminizaçã

identidade

Discriminação

o em um

o possível

profissional do/a

Sexual

segmento

ea

engenheiro/a de

específico

discrimina

obras.

da

ção de

Submetidos/as a

construção

gênero

organização e

civil,

condições de

edificações

trabalho

habitaciona

peculiares, desde

is.

cedo, os/as
engenheiros/as
de obra encaram
os tratamentos
rudes e

79

desrespeitosos
recebidos de
colegas e chefes
como parte
integrante da sua
formação
prática. Em
geral, esses
padrões de
conduta são
aceitos como
normais e não
como assédio
moral.
Leila de
Os trabalhadores
Fátima M
de ser
estão submetidos
achado1
trabalhador Neide
ao modelo de
Tiemi Mu
na
gestão que
rofuse2
agroindústr Julia
associa
Trevisan
ia avícola
taylorismo,
Martins3
dos
fordismo e
Vivências

Saúde do

Neste

um

trabalhador;

estudo,

ambulatór

Doenças

propôs-se

io de

profissionais;

revelar as

saúde

Saúde mental

percepções

mental e

de

dois

trabalhador

Centros

usuários da

toyotismo, o

es da

de

atenção à

qual lhes

agroindústr

Atenção

saúde

compromete a

ia avícola,

Psicossoc

mental

saúde física e

adoecidos

ial (Caps

mental.

mentalment

II e

e, sobre as

Capsad),

repercussõe

que

s do

prestam

trabalho

assistênci

em sua

a às

saúde.

pessoas
acometida

80

s por
Transtorn
os
Mentais e
Comporta
mentais
(TMC) e
dependên
cia
química,
vinculado
s ao
Sistema
Único de
Saúde
(SUS), e
que
atendem a
um
município
com
119.313
habitantes
localizado
na região
Oeste do
estado do
Paraná.
O assédio
moral nas
relações de
trabalho
do(a)

Ociana
Donato
da Silva1
*

Raquel R
aichelis2
**

A pesquisa

Trabalho do(a)

objetivo

questioná

realizada

assistente social;

analisar a

rio

evidenciou as

Assédio moral;

prática do

individual

situações

Ideologia

assédio

respondid

vexatórias e

gerencialista;

moral

o por

81

assistente

humilhantes a

Adoecimento;

como uma

assistente

social: uma

que são

Direitos violados

nova

s sociais

questão

submetidos os

estratégia

atuantes

emergente

(as)

de gestão

em

profissionais,

das

diferentes

que se repetem e

relações de

políticas

se prolongam

trabalho no

públicas e

durante a jornada

atual

por

de trabalho,

contexto da

profission

provocando

reestruturaç

ais

danos morais,

ão

integrante

sofrimento,

produtiva,

s dos

desgaste mental

com

cursos de

e adoecimento.

enfoque

mestrado

nos (as)

e

trabalhador

doutorado

es (as)

em

assistentes

Serviço

sociais

Social da
PUC-SP
em 2014.

Estudo de
downsizing
do assédio
psicológico
ocupaciona
l das
mulheres e
sua
incidência
no
absenteism
o
empresaria
l

Natalia
Adriana
Molina
Rivero 1 e
Jorge
Eduardo
Jung
Mariscal
2

A violência

Aconselhamento

coleta de

O

contra as

psicológico

dados que

tamanho

mulheres dentro

profissional,

justificam a

da

de um centro

Absentismo

relação que população

médico privado

empresarial,

existe entre

é de 89

devido a relações

Custos comerciais,

a violência

(oitenta e

de poder

Relações adversas

contra as

nove)

adversas é

de poder, Violência

mulheres,

mulheres

significativa para

contra a mulher.

neste caso,

com as

as vítimas e

mostrada

característ

dispendiosa para

no local de

icas

a empresa.

trabalho

menciona

82

como

das

assédio ao

anteriorm

trabalho

ente, das

psicológico

quais 24

devido a

são

relações de

licenciada

poder

s em

adversas e

enfermag

como isso

em e 65

influencia

são

as

enfermeir

mulheres

as

decidir ir

auxiliares

ou não ir à

. Centro

sua fonte

médico

de trabalho

privado

ou não quer

na cidade

fazê-lo.

de La
Paz,
Bolívia,

Produção
científica
sobre
bullying /
assédio no
local de
trabalho
em
dissertaçõe
s e teses no
cenário
brasileiro

Isabelle
Verificou-se que
Trabalho; Saúde
Cristinne
2012 foi o ano
Ocupacional; Violê
Pinto
Costa 1 *
com o maior
ncia; Comportame
Solange
número de
nto social
Fátima
Geraldo
publicações
da
nesta área de
Costa 2
Cristiani
tópicos. A região
Garrido
que se destacou
de
Andrade 1 foi o Sudeste. A
Regina
Célia de
Oliveira 3
Fátima
Maria da

Analisar a
produção
científica
sobre
bullying e
assédio no
local de
trabalho
em

instituição com

dissertaçõe

maior número de

s e teses no

publicações foi a

Brasil, com

Universidade

ênfase no

83

Silva
Abrão 4
Carlos
Roberto
Lyra da
Silva 5

Federal de Santa

ano de

Catarina. Houve

publicação;

predominância

instituição

de dissertações e

educaciona

a maioria das

l; área do

publicações

conhecime

foram

nto; formaç

produzidas por

ão

pesquisadores

profissional

focados em uma

e

perspectiva

acadêmica

multidisciplinar.

dos
autores; pal
avraschave
usadas; e
organizaçã
o do mapa
conceitual.

A
organizaçã
o do
trabalho

Geilsa
Soraia
Cavalcant
i
Valente*,
e Carlos
Alberto
da Cruz
Sequeira

Observou-se que

Violência; Fatores

Identificar

existe uma

de risco; Riscos

na

lacuna de

ocupacionais

literatura a

conhecimento

ocorrência

científico

do Assédio

referente ao

Moral no

assédio nas

Trabalho

moral no

relações de

em

ensino

trabalho,

docentes-

público

principalmente

enfermeiro

superior de

no que concerne

s e Refletir

enfermage

à categoria de

sobre a

m

enfermeiro-

ocorrência

docente,

do Assédio

docente e
ocorrência
de assédio

84

abordando a

Moral no

organização do

Trabalho e

trabalho desses

sua relação

profissionais.

com a
organizaçã
o do
trabalho no
ensino
público
superior.

ASSÉDIO
MORAL
NA
ATENÇÃ
O
BÁSICA
SEGUND
O OS
PROFISSI
ONAIS
DE
ENFERM
AGEM

Cristiani
Garrido
de Andra
de 1
Jonathas
David
Mendes L
eão 2
Isabelle
Cristinne
Pinto Cos
ta 3
Fabiana
Medeiros
de Brito 4

o assédio moral

enfermagem;

Objetivou-

participar

é disseminado

atenção básica;

se

am 15

entre

trabalho

investigar

profission

enfermeiros e

como os

ais de

técnicos de

profissionai

enfermag

enfermagem,

s de

em

apesar de alguns

enfermage

atuantes

profissionais

m

em

discernirem o

compreend

unidades

conceito dessa

em o

de saúde

prática, sendo

assédio

da

moral, bem

família,

como

da cidade

identificar

de João

essas

Pessoa,

situações

na

vivenciadas

Paraíba.

Kamyla
notória a
Félix
Oliveira
prevalência do
dos Santo
tipo descendente.
s5
Solange
Fátima
Geraldo
da Costa 6

pelos
profissionai
s dessa
área, suas
causas e
consequênc
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ias para a
saúde
desses
trabalhador
es.
Assédio
moral nas
instituições
de ensino
superior:
um estudo
sobre as
condições
organizaci
onais que
favorecem
sua
ocorrência

Míriam
Rodrigue
sI; Maria
Ester de
Freitas

Os resultados

Assédio moral.

Este artigo

professor

evidenciaram

Instituições de

investiga as

es

que o assédio

ensino superior.

condições

atuantes

moral é

Condições

motivado tanto

organizacionais.

organizacio em cursos
nais que

de

por questões de

favorecem

administr

ordem pessoal,

a

ação de

quanto

ocorrência

empresas

organizacionais,

de assédio

de

tendo como

moral no

instituiçõ

elementos

ambiente

es de

deflagradores o

de trabalho,

ensino

posicionamento

a partir da

superior

das IES privadas

perspectiva

(IES)

no cenário

de

privadas

competitivo em

professores

na cidade

que estão

atuantes

de São

inseridas e a

em cursos

Paulo

fragilidade ou

de

inexistência de

administraç

normas e

ão de

processos

empresas

referentes à

de

prevenção e ao

instituições

tratamento do

de ensino

problema.

superior
(IES)
privadas na
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cidade de
São Paulo
Assédio
Moral em
Estudantes

Alessandr
a
Rodrigue
s Jacoby1

altos índices da

assédio moral;

investigar a

457

prática de atos

trabalho; violência;

prevalência

estudante

hostis no

saúde

de assédio

s

trabalho, muitas

moral em

trabalhad

vezes, vistos

estudantes

ores da

como atitudes

universitári

região

corriqueiras e

os que

metropoli

normais no

trabalham e

tana de

ambiente laboral.

averiguar

Porto

Conclui-se que é

quais são

Alegre/R

necessário

as

S,

buscar

característi

utilizando

alternativas para

cas

como

superar este

biosociode

instrumen

problema, que já

mográficas

tos um

atinge uma

e laborais

questioná

parcela

mais

rio

significativa de

frequentes

Biosociod

trabalhadores.

no grupo

emográfic

de

oe

trabalhador

Laboral e

es que

o

sofreram

Questioná

assédio

rio de

moral.

Atos

1

Trabalhado
res

Janine
Kieling
Monteir

Negativos
(QAN).
Assédio
moral,
ética e
sofrimento

Maria
Cristina
Cescatto
BobroffI;
Júlia
Trevisan
MartinsI

O assédio moral

Comportamento

reflexão

é um fenômeno

social. Saúde do

narrativa

complexo e uma

trabalhador. Dano

define e

realidade no

moral. Ética.

caracteriza
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no trabalho

mundo do

Estresse

assédio

trabalho. Para

psicológico.

moral

que uma ação

relacionand

seja definida

o-o à ética;

como assédio

relata suas

moral, a intenção

principais

do assediador, a

repercussõe

duração e

s à saúde

frequência com

dos

que os episódios

trabalhador

ocorrem

es e

precisam ser

comenta

investigados. É

brevemente

um tipo de

sobre a

violência que

legislação

envolve

internacion

princípios éticos

al e

individuais e

nacional

coletivos e que

sobre este

pode afetar a

tema.

qualidade de
vida dos
trabalhadores,
levando a
doenças físicas,
psíquicoemocionais e
sofrimento no
trabalho.
Lena
Rodrigue
moral na
s SoaresI;
perspectiva Wilza
Vieira
de
Villela
O assédio

Foi possível

violência no

discute

pesquisa

identificar que o

trabalho; assédio

o assédio

realizada

assédio moral,

moral; saúde do

moral nas

em

como forma de

trabalho;

instituições

agências

88

bancários

violência, é um

instituições

bancárias,

bancárias

fenômeno

bancárias.

tomando

durante

reconhecido

por base

os meses

pelos bancários

uma

de julho,

em seu ambiente

discussão

agosto e

de trabalho e

conceitual

setembro

que, em geral, os

do tema e

de 2010

sujeitos

um estudo

por meio

associam o

empírico

de

assédio moral à

desenvolvi

entrevista

forma de gestão

do com

s

por pressão,

funcionário individuai

focada em

s de um

s

metas, produção

banco da

semiestrut

e

região

uradas,

competitividade.

Norte do

aplicadas

Os resultados

Brasil.

a 37

também incitam

voluntário

a reflexão de que

s que

é necessário

exerciam

tratar o assédio

diferentes

moral em uma

cargos

perspectiva

nessas

coletiva, como

agências.

uma questão
social, e não
individual.
Situações
de assédio
moral
vivenciada
s por
enfermeiro

Graziela
Ribeiro
Pontes Ca
hú1
Solange
Fátima
Geraldo
da Costa1
Isabelle
Cristinne

Os resultados

Comportamento

Investigar

Pesquisa

mostraram que a

social; Ética em

situações

transversa

situação de

enfermagem;

de assédio

l

assédio moral

Enfermagem do

moral

realizada

mais frequente

trabalho;

vivenciadas

com 259

diz respeito ao

Condições de

por

enfermeir

89

s no
ambiente
de trabalho

Pinto Cos
ta1
Patrícia
Serpa de
Souza Ba
tista1
Jaqueline
Brito
Vidal Bat
ista

agressor

trabalho; Saúde do

enfermeiro

os que

manipular

trabalhador

s em seu

trabalham

pessoas para

ambiente

em

assumir

de trabalho.

unidades

posicionamentos

básicas de

contrários aos

saúde e

interesses da

hospitais

vítima, seguida

da rede

da constatação

pública.

de que o
assediador
impede o
crescimento
profissional do
assediado.
O assédio
moral no
trabalho na
visão de
operadores
do direito

Bruna
Moraes
Battistelli
; Mayte
Raya
Amazarra
y; Silvia
Helena
Koller

tendência, entre

assédio moral no

Este estudo

Foram

os entrevistados,

trabalho; violência

analisou a

realizadas

de perceberem a

psicológica no

concepção

entrevista

natureza

trabalho;

de

s

organizacional

operadores do

operadores

semiestrut

do fenômeno. O

Direito; psicologia

do Direito

uradas

medo dos

jurídica; avaliação

acerca do

junto a

trabalhadores em

psicológica

assédio

seis

denunciar

moral no

operadore

eventos dessa

trabalho,

s do

natureza foi

sua

Direito.

outro elemento

avaliação

apontado. Os

nas

participantes

instâncias

afirmaram ser

jurídicas, o

muito difícil

perfil dos

avaliar e

trabalhador

comprovar o

es

90

assédio nos

vitimados

casos que

atendidos,

recorrem às

assim

diferentes

como o

instâncias

papel do

jurídicas.

Direito e da
Psicologia
em relação
ao
fenômeno.

Vera
Lúcia
LER/Saúde
SalernoI;
Mental: a Mirian
Pedrollo
experiência
SilvestreI;
Marcos
de um
Oliveira
Centro de
Sabino
Referência
Interfaces

Verifica-se que

LER/DORT;

Construída

A

há ainda grande

assédio moral;

a partir do

experiênc

deficiência no

organização do

relato de

ia é de

reconhecimento

trabalho; Centro de

trabalhador

um Cerest

das situações em

Referência em

es, visitas a

do

que o trabalho

Saúde do

locais de

interior

contribui para o

Trabalhador

trabalho,

de São

em Saúde

adoecimento

(Cerest).

discussão

Paulo na

do

mental. Os

com

última

Trabalhado

profissionais da

representan

década.

r do Estado

área da Saúde do

tes de

de São

Trabalhador

empresas e

Paulo

devem estar

atuação de

especialmente

equipe

atentos para

plurinstituc

identificar os

ional de

casos de

LER,

sofrimento

ilustra

mental nos

situações

portadores de

de trabalho

LER/DORT e

potencialm

notificá-los.

ente
adoecedora
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s, em
especial do
sistema
musculoesq
uelético
(LER/DOR
T).
Consideraç
ões sobre
trabalho e
suicídio:
um estudo
de caso

Marcelo
Augusto
FinazziSantos;
Marcus
Vinícius
Soares
Siqueira

Edil
Ferreira
mental do
da SilvaI;
trabalhador Keila
Kaionara
: o assédio
Medeiros
de
moral
OliveiraII;
Saúde

No ambiente de

suicídio; bancários;

avaliar se o

Avaliou-

trabalho,

organização do

trabalho

se o

problemas

trabalho; saúde do

poderia ser

significad

conjugais foram

trabalhador.

um dos

o

os fatores

fatores

qualitativ

atribuídos como

relacionado

o da

causa maior do

à decisão

morte sob

suicídio, mais

de

o ponto

conveniente

cometer-se

de vista

como forma de

o suicídio.

do irmão

eximir

do suicida

responsabilidade

(ambos

s perante o

colegas

infortúnio,

de

transferindo

trabalho

somente ao

durante

sujeito a culpa

mais de

por conflitos

20 anos),

pessoais ou

entrevista

desordens

do em

psíquicas.

2009.

O assédio moral

saúde mental e

Este artigo

20

interpessoal e

trabalho; assédio

analisa

trabalhad

organizacional

moral; saúde do

como o

ores

se evidencia em

trabalhador; gestão

assédio

acometid

virtude de todos

do trabalho.

moral se

os por
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Paulo
César
contra
Zambroni
trabalhador -deSouza
es com
praticado

os aspectos de

configura

LER/DO

humilhação,

na vida dos

RT de

exclusão e

portadores

uma

pressão que

de lesões

indústria

LER/DOR

recebem no

por

do

T

ambiente de

esforços

calçado

trabalho, sob

repetitivos/

em

forma de coação,

distúrbios

Campina

subversão,

osteomuscu

Grande-

chantagem e

lares

PB.

rebaixamento.

relacionado

Para não terem

s ao

que sofrer com o

trabalho

desemprego,

(LER/DOR

alguns preferem

T).

pedir demissão,
outros suportam
as dores,
ultrapassando os
limites do corpo.
A lógica da
produção de
assédio moral e
organizacional
destrói a
solidariedade e
impede que os
trabalhadores
construam
coletivamente
formas de
enfrentamento
do trabalho.
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Propriedad

Maria do
Carmo
Fernande
s
MartinsI;
Ana
Maria
Souto
Ferraz

Resultados das

Assédio moral no

Este texto

Participar

análises fatoriais

trabalho, Validade,

relata a

am 216

revelaram dois

Fidedignidade,

adaptação e

trabalhad

fatores

Escala.

as

ores,

componentes da

característi

ocupantes

Escala de

cas

de

moral no

Percepção do

psicométric

funções

trabalho -

Assédio Moral

as de

diversas,

percepção

no Trabalho,

medidas de

como

e impacto

mas apenas fator

assédio

atividades

um compôs a

moral no

de apoio

Escala de

trabalho: a

administr

Impacto Afetivo

Escala de

ativo,

do Assédio

Percepção

assistênci

Moral.

da

a à saúde,

Indicadores

Frequência

serviços

satisfatórios de

e a Escala

gerais, de

consistência

de Impacto

atendime

interna

Afetivo do

nto e

indicavam que

Assédio

recepção

todos os itens

Moral no

de

contribuíram

Trabalho.

pessoas,

es
psicométri
cas das
escalas de
assédio

para melhorar a

policiais

fidedignidade

militares,

das escalas.

de vendas
e
professor
es.
Possuíam
idades
entre 17 e
61 anos;
65% eram

94

mulheres.
Graziela
Pontes
científica
Ribeiro
CahúI;
em
Karelline
periódicos
Izaltembe
online acer rg
Vasconce
ca da
los
prática do Rosensto
ckII;
assédio
Solange
moral: uma Fátima
Geraldo
revisão
da
integrativa CostaIII;
Alice
Iana
Tavares
LeiteIV;
Isabelle
Cristinne
Pinto
CostaV;
Hellen
Gomes e
Claudino
Produção

A pesquisa

Ética. Legislação.

Objetiva-

revelou que o

Comportamento

se, neste

período de 2005

social.

estudo,

a 2010

caracterizar

correspondeu ao

a produção

maior número de

científica

publicações. As

sobre os

áreas do

cenários do

conhecimento

assédio

mais expressivas

moral em

foram as

periódicos

Ciências

online nas

Humanas e a

áreas de

Saúde. Foram

Saúde,

identificados três

Ciências

cenários do

Sociais e

assédio moral:

Humanas,

instituições de

no período

ensino, órgãos

de 2002 a

públicos e

2010.

empresas
privadas.
Observa-se que o
assédio moral
acomete os
trabalhadores
inseridos em
diversos cenários
de trabalho, e
que a discussão
acerca desse
fenômeno
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destaca-se no
campo
interdisciplinar.
Assédio
Graziela
Ribeiro
análise de Pontes
I
conceito na Cahú ;
Alice
perspectiva
Iana
evolucionis Tavares
LeiteI;
ta de
Maria
Rodgers
Miriam
Lima da
NóbregaII
; Maria
das
Graças
Melo
Fernande
sIII; Kátia
Nêyla de
Freitas
Macedo
CostaIV;
Solange
Fátima
Geraldo
da Cost
moral:

Em relação aos

Violência;

analisar o

termos

Comportamento;

conceito de

substitutivos,

Bullying; Saúde do

assédio

destacaram-

trabalhador

moral, na

se psicoterror e

perspectiva

mobbing.

evolucionis

Quanto aos

ta de

atributos, os

Rodgers,

mais frequentes

conforme

compreenderam

expresso na

a violência

literatura

psicológica e a

da saúde,

exclusão social

ciências

do trabalhador.

jurídicas,

Os antecedentes

sociais e

mais relevantes

humanas.

foram as
condições
opressivas de
trabalho. No
tocante às
consequências,
destacaram-se os
problemas
psicossomáticos,
empresariais e
sociais.

Problemati
zando as
práticas

Bruna
Meurer*;
Marlene
Neves
Strey

conceito de

Trabalho, Assédio

Discute-se,

assédio moral

moral, Gênero,

assim,

apresenta ainda

Poder, Psicologia

através de

96

psicológica

outras

organizacional.

uma

s no modo

especificidades

apreensão

de

que precisam ser

teórica

compreend

visibilizadas face

sobre o

er o

aos estereótipos

fenômeno

fenômeno

de gênero

poder nas

assédio

produzidos

organizaçõ

moral

principalmente

es, a

pelo meio

possibilida

acadêmico, que

de de uma

contribuem para

reflexão

a cristalização de

crítica que

masculinidades e

permita o

de feminilidades

descolamen

frente a esse

to das

fenômeno. Nesse

condutas

contexto, busca-

considerad

se reinterpretar

as não

os

morais,

essencialismos,

mas

práticas ditas

presentes

masculinas ou

no mundo

femininas, que

do

têm

trabalho,

consequências

do

negativas no

território

mercado laboral

normativo

e que dificultam

da

a consecução de

patologizaç

maior igualdade

ão e da

entre homens e

adaptação

mulheres.

dos
sujeitos.
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Gestão de

Marcus
competênci Vinicius
Gonçalve
as nas
s da
I,*
relações de Cruz ;
Amyra
trabalho: o
Moyzes
que
SarsurII;
pensam os Wilson
Aparecid
sindicalista o Costa
de
s?
Amorim

Os resultados
apontam que a
gestão de
competências é

gestão de
competências;
relações de
trabalho;
sindicatos.

Este artigo
objetiva
analisar,
sob a

um termo

distinta

ausente nas

ótica dos

negociações

sindicatos,

coletivas e

em que

desconhecido

medida a

pelos sindicatos,

implantaçã

reduzindo-se a

o dos

ações de

sistemas de

identificação e

gestão de

combate ao

competênci

assédio moral e a

as tem sido

metas abusivas,

objeto de

pauta central de

ação

reivindicações.

sindical,

Na mesma

tendo em

medida, o Estado

vista sua

não assume seu

adoção por

papel como

boa parte

agente indutor da

das grandes

melhoria das

organizaçõ

competências, e

es, e o fato

as organizações

de esta ser

mantêm sua ação

considerad

imperativa sobre

a uma

os trabalhadores.

ferramenta
moderna de
gestão
empresarial
e de

98

pessoas.
Assédio
moral no
trabalho:

Ivonete
Steinbach
Garcia;
Suzana
da Rosa
Tolfo

Por meio da

Sem palavras

Comentário

leitura da obra, o

chaves

sobre o

leitor poderá

livro:

perceber o

Assédio

quanto é

moral no

idade

necessário para

trabalho,

coletiva

os gestores de

livro

pessoas a

organizado

reflexão sobre

por Freitas,

sua atuação,

Heloani e

especialmente na

Barreto

prevenção e no

(2008)

uma
responsabil

combate ao
assédio moral
Produtivid

apesar da

trabalhadores da

O objetivo

20

humilhação e do

indústria de

deste artigo

trabalhad

constrangimento

calçados; saúde do

é mostrar o

ores de

serem formas de

trabalhador; saúde

modo

três

violência

mental e trabalho;

como as

fábricas

conduzidas por

práticas

práticas

de

indivíduos

organizacionais;

organizacio

calçados

trabalhador

investidos de

assédio moral

nais e a

localizada

es e as

poder e

cultura dos

s no

novas

autoridade na

locais de

Ceará.

fábricas de

empresa, essas

trabalho

calçados

práticas

podem

no Ceará

transcendem as

levar a

relações

experiência

interpessoais e

s de

estão

humilhação

relacionadas às

ea

políticas de

situações

ade,
pressão e
humilhaçã
o no
trabalho:
os

Raquel
Maria
RigottoI;
Regina
Heloisa
MacielII;
Izabel
Cristina
Ferreira
Borsoi
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gestão

constrange

organizacional

doras no

centradas no

trabalho.

estabelecimento
de metas de
produção a
serem cumpridas
pelos
trabalhadores.
As políticas
determinam qua
nto e como prod
uzir e, ao mesmo
tempo, as
relações
interpessoais que
se estabelecem
dentro das
fábricas.
Assédio

Vânia
A maioria era
moral entre Cláudia
mulher (92,6%),
Spoti
docentes CaranI;
entre 40 a 59
Iara
de
anos (72,2%),
Aparecid
instituição
com tempo de
a de
pública de Oliveira
trabalho
II
Secco ;
ensino
institucional
Dulce
superior do Aparecid
inferior a 15
a
Brasil
anos (61,1);
III
Barbosa
40,7% admitiram
; Maria
já ter sido
Lúcia do
Carmo
vítimas de AM
Cruz
no trabalho;
Robazzi
59,3%

Saúde do

Identificar

amostra

trabalhador;

a existência

de 54

Docentes; Ética;

de assédio

professor

Dano moral;

moral

es

Comportamento

(AM) entre

(62,8%)

social

os docentes

que

de uma

responder

instituição

am a um

pública de

instrumen

ensino

to

superior do

contendo

Brasil

questões
sobre AM
no

100

conheciam

trabalho.

colegas que
haviam sofrido
AM e 70,4%
afirmaram que é
um problema
comum na
instituição.
Descrições dos
casos
envolveram
chefes/superiores
, colegas e
professores/doce
ntes/orientadores
.
Homofobia
e violência
moral no
trabalho no
Distrito
Federal

Marcus
Vinicius
Soares
SiqueiraI;
Luiz Alex
Silva
SaraivaII;
Alexandr
e de
Pádua
CarrieriIII
: Helena
Karla
Barbosa
de
LimaIV;
Augusto
José de
Abreu
Andrade

Os principais

Homossexualidade.

Neste

entrevist

resultados

Homofobia.

artigo se

as com

revelam a

Violência moral.

analisam

trabalhad

existência de um

Assédio moral.

formas de

ores desse

contexto de

Ambiente de

violência

grupo

violência moral,

trabalho.

moral no

explícita ou

trabalho,

velada, e de

envolvendo

omissão dos

homos

superiores

sexuais

hierárquicos em

masculinos

relação a tais

do Distrito

situações.

Federal.

Concluise que
este estudo pode
auxiliar na
compreensão da
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violência moral
no ambiente de
trabalho,
evidenciando a
necessidade de
as organizações
trabalharem na
prevenção e no
combate à
discriminação
em qualquer
nível.
Assédio

É nesse

assédio moral;

Identificar

ambiente,

violência no

mudanças

saúde

marcado por

ambiente de

no mundo

mental do

pressões pelo

trabalho; saúde do

do trabalho

trabalhador

desempenho

trabalhador;

e assédio

quantitativo e

precarização do

moral.

alcance de

trabalho.

moral e

Paula
Ariane
Freire

metas, e pela
despersonalizaçã
o do trabalhador
- este tratado
como objeto de
produção - que
acontece o
denominado
assédio moral,
um processo de
violência
psicológica
extremado
contra o
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trabalhador,
causando-lhe
uma série de
danos
psicológicos.
Assédio

O grupo
Ana
moral no
profissional que
Carolina
trabalho no Hungria
teve maior
I
setor saúde Xavier ;
proporção de
Carla
no Rio de
vítimas de
Regina
Janeiro:
assédio moral foi
Veiga
I
Barcelos
;
algumas
o de auxiliar de
Jaqueline
característi Peixoto
enfermagem
I
Lopes ;
cas
(22,7%).
Priscila
Colegas,
Gandarel
supervisores ou
a
Chamarel administradores
liI; Sarah
compuseram o
de Souza
I
Ribeiro ;
mais importante
Luciene
grupo de
da Silva
agressores
LacerdaII;
Marisa
(48,7%). A
Palacios
reação

assédio moral,

Este artigo

Foram

condições de

objetiva

analisado

trabalho, violência,

analisar a

s dados

trabalho, saúde do

magnitude

de

trabalhador.

e algumas

pesquisa

característi

desenvolv

cas do

ida em

fenômeno

2001

do assédio

como

moral no

parte do

trabalho no

programa

setor saúde

"Violênci

do Rio de

a no

Janeiro.

Trabalho
no Setor
Saúde",
resultante
s de um

psicológica mais

inquérito

prevalente foi

anônimo.

"permanecer

Para

supervigilante".

constituir

Embora 38,5%

o banco

das vítimas

para

tenham relatado

análise,

a violência a

foram

superiores, 20%

seleciona

relataram ter

dos todos
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sido tomada

os casos

alguma

(1.569) e

providência

as
variáveis
relaciona
das ao
assédio
moral.

Assédio

a pesquisa

Assédio moral;

No

entrevista

identificou que

Organização;

presente

s semi-

nas empresas

Trabalho; Gestão;

artigo é

estruturad

que possuem

Gestão de pessoas.

feita uma

as

políticas claras

análise do

dirigidas

análise do

quanto ao

processo de

ao

assédio

assunto, canais

assédio

segmento

moral nas

adequados para a

moral nas

de

organizaçõ

comunicação dos

organizaçõ

gestores

es e o

casos, estruturas

es e do

de uma

papel da

de trabalho

papel da

grande

área de

menos

área de

instituiçã

gestão de

hierarquizadas e

gestão de

o

pessoas

um clima

pessoas,

financeira

organizacional

principalm

do Brasil.

de confiança e

ente quanto

respeito, os

às práticas

funcionários se

adotadas

sentem mais

para a

seguros para

identificaçã

denunciar os

oe

casos de assédio

gerenciame

moral no

nto de

ambiente de

fatores

trabalho.

situacionais

moral e
gestão de
pessoas:
uma

Antonio
Martining
o FilhoI;
Marcus
Vinicius
Soares
Siqueira
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no
ambiente
de trabalho,
que possam
propiciar o
surgimento
do
fenômeno
assédio
moral.
Auto relato Regina
Quando se
Heloisa
de
considera o
MacielI;
situações Rosemar
período de
constrange y
exposição de seis
Cavalcant
doras no
meses e
eI; Teresa
trabalho e Glaucia
freqüência
Rocha
assédio
semanal, 7,97%
MatosI;
moral nos Suzineide da amostra relata
bancários: Rodrigue
ter sido
s
uma
assediada. Além
fotografia

Assédio moral no

identificar

aplicação

trabalho;

e analisar a

de um

bancários; gênero;

ocorrência

questioná

orientação sexual.

de

rio em

situações

2609

constrange

bancários

doras no
trabalho,
relatadas
por

disso, as

bancários

mulheres e o

brasileiros.

grupo de homo
ou bissexuais
relatam terem
sido assediadas
com maior
freqüência.
Quem paga Maria
a conta do Ester de
Freitas
assédio
moral no
trabalho?

Consequências

Sem palavras

Discorrer

no âmbito

chaves

sobre as

individual, social

consequenc

e organizacional.

ias do
Assédio
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Moral
"Mobbing" Liliana
A princípio,
Andolpho
(assédio
pode-se dizer
Magalhãe
psicológico s
que a
Guimarãe semelhança entre
) no
s1 ;
trabalho:
os conceitos é
Adriana
uma
somente
Odalia
síndrome Rimoli
morfológica.

mobbing; assédio
psicológico;
assédio moral;
trabalho;
trabalhadores.

Nesta
revisão,
foram
descritas as
várias
denominaç
ões dadas

psicossocia

ao

l

fenômeno,

multidimen

suas

sional

diferentes
definições
e
característi
cas,
visando
uma
delimitação
teóricoconceitual.

Assedio
moral e
assedio
sexual:
faces do
poder
perverso
nas
organizaçõ
es

Maria
Ester de
Freitas

No momento em

Assédio moral,

Este artigo

que as empresas

assédio sexual,

analisa

buscam uma

ética em negócios,

duas faces

orientação mais

responsabilidade

do poder

ética e a

organizacional,

perverso

melhoria do

recursos humanos.

nas

ambiente de

organizaçõ

trabalho, a

es

discussão desses

modernas:

temas se faz

o assédio

prioridade.

moral e o
sexual.
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Assédio
Roberto
moral – um
Heloani
ensaio

Em nossa

Sem palavras

Situar o

opinião, a

chaves

fenômeno

violência reflete,

do assédio

sobre a

tal como uma

moral

expropriaç

imagem no

ão da

espelho, as

dignidade

formas de poder

no trabalho

constituídas
socialmente. Se
for certo que o
furor
expansionista do
capital
conquistou-nos
financeiramente,
é também exato
que nesse
processo de
expansão
comprometeu-se
o nosso
discernimento,
ou melhor, a
nossa saúde
moral

Centrais de
atendiment
o: a fábrica
do século
XIX nos
serviços do
século XXI

Selma
Venco

Analisa-se, por

taylorismo, assédio

Este artigo

um lado, o uso

moral, condições

aborda a

da tecnologia a

de trabalho,

racionaliza

serviço do

teleatendimento,

ção no

aperfeiçoamento

formas de

sistema

do controle do

resistência.

capitalista

trabalho e o

e as

papel da gestão

relações
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de pessoal no

sociais

aumento da

expressas

produtividade e,

em um tipo

por outro, a

de trabalho

resposta dos

que se

trabalhadores às

expande no

imposições do

século

capital.

XXI: o
teleatendim
ento.

Problemas

Eliene
Simões
de
CezarI;
violência Maria
ocupaciona Helena
Palucci
l em um
Marziale
serviço de

Os resultados

Violência; Saúde

Este estudo

serviço de

mostraram que

Ocupacional;

teve como

urgência

100% dos

Pessoal de Saúde

objetivos

de um

enfermeiros,

caracterizar

hospital

88,9% dos

os

geral da

técnicos, 88,2%

problemas

Cidade de

urgência

dos auxiliares de

de

Londrina,

hospitalar

enfermagem e

violência

Paraná,

da Cidade

85,7% dos

ocupaciona

Brasil.

de

médicos

l,

Populaçã

Londrina,

referiram ter sido

detectados

o

Paraná,

vítimas de atos

pelos

composta

Brasil

de violência no

trabalhador

por 33

trabalho, embora

es da

trabalhad

não registradas.

equipe de

ores da

Tipo de

saúde do

equipe de

violência

serviço de

enfermag

sofrida: 95,2%

urgência

em e 14

agressão verbal;

hospitalar.

médicos.

33,3% por
assédio moral e
assédio sexual,
respectivamente.
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Forclusão

o assédio moral

Psicodinâmica do

Neste

se tornou uma

trabalho,

artigo é

feminino

verdadeira

organização do

proposta

na

estratégia de

trabalho, assédio

uma

organizaçã

gerenciamento,

moral, gênero,

discussão

o do

baseada na

construção

para ajudar

trabalho:

radicalização das

"identitária"

a

um assédio

novas formas de

compreend

de gênero

organização do

er a temível

trabalho que

eficácia do

favorecem a

assédio

virilidade

moral no

defensiva, que

trabalho

do

MarieGrenier
Pezé

parecem ter
transformado
profundamente
as relações nos
grupos de
trabalho e
radicalizado os
sistemas de
defesa
construídos para
resistir.

