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PRINCIPAIS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO   

   

Geovana de Araújo Braga1   

Otaviano de Oliveira Filho2   

   

Resumo: Pretende-se neste artigo analisar o tema do Assédio Moral - entendido como 

o emprego de gestos, ofensas, humilhações, constrangimentos, palavras e posturas 

indecorosas de forma repetitiva e regular num intervalo de tempo, que provocam na 

grande parte dos casos à desestabilização emocional e stress do padecente, com o 

intuito de intimidar e/ou expulsá-lo do ambiente laboral. Em sua maioria, o agressor 

pode ser o próprio empregador, o encarregado hierárquico, o colega de trabalho, ou 

qualquer outro que pratica atos ilegais e, assim, provocam dano moral passível de 

indenização e responsabilização civil do gestor do estabelecimento. Entende-se que 

a prática de assédio moral fundamenta a violação de direitos humanos e o princípio 

da dignidade humana. A pesquisa foi de caráter de revisão bibliográfica, com análise 

em artigos, livros, revistas científicas da base de dados utilizados da Scielo Brasil e 

monografias.    
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Apresentação   

 

Partindo do pressuposto de que o assédio moral não funciona como fenômeno 

isolado, mas sim interligado as vários outros condicionantes que o alimenta e constitui, 

a principal razão que nos levou a escolher este tema de TCC foi a experiência da 

autora ser vítima de assédio moral durante quatro anos em que trabalhou como 

vendedora em uma loja de calçados na cidade de Janaúba – MG.    

No decurso desses anos que se passaram a mesma sofreu assédio moral dos 

superiores hierárquicos, foi perdida as contas de quantas vezes foi humilhada, 

perseguida, ameaçada e desrespeitada, as suas opiniões eram sempre 

menosprezadas.   

A contrataram sabendo que estava fazendo um curso de graduação, depois 

de alguns meses após o contrato ser assinado, começaram a negar suas saídas para 

os estágios, foi rebaixada de cargo e a “pirraçava” de todas as formas possíveis.    

Buscou em vão um acordo, mas o chefe sugeriu, em outras palavras, que “os 

incomodados que se retirem”. A situação levou a mesma a adoecer. Isso, claro, refletiu 

em sua vida pessoal, e começou a ter crises de ansiedades, gastrite nervosa, insônia 

e tensão muscular. O circo de horror durou muito tempo, com isso, estava sempre 

adoecendo, e funcionário doente não é lucrativo para o chefe. Foi quando o mesmo 

decidiu a dispensar. Perder um emprego não é satisfatório, mas para a assediada foi 

um alívio, a situação já não estava mais tolerável, era isso ou ficar seriamente doente.  

E hoje percebe que o importante é ter paz e saúde...   

Diante do exposto, o objetivo é o de analisar e refletir sobre a relação entre 

assédio moral e as características contemporâneas do mundo do trabalho nos últimos 

cinco anos, as mudanças ocorridas no mundo do trabalho e caracterizar o assédio 

moral como fenômeno potencializado.   

Dessa maneira, no primeiro capítulo se discute os conceitos chaves deste 

trabalho, a saber: noções conceituais de trabalho e assédio moral.   

Posteriormente, no segundo capítulo são apresentadas as características do 

assédio moral no ambiente de trabalho, suas consequências e possíveis efeitos 

jurídicos.  
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No terceiro capítulo se aborda o papel do Psicólogo diante do Assédio Moral, 

apresentando as linhas de intervenção, prevenção, combate e controle ao assédio 

moral no trabalho.    

Por fim, enfatiza-se sobre a dificuldade de se materializar as provas 

necessárias à efetiva reparação dos danos causados.  

   

Capítulo I - Noções conceituais de Trabalho e Assédio Moral   

  

1. Introdução   

Pretende-se neste capítulo analisar as diversas concepções que se têm 

acerca do conceito de trabalho e à sua evolução histórica. Apresentar-se á as diversas 

concepções teóricas, partindo do pensador clássico, Karl Marx, passando por autores 

contemporâneos, até chegar na obra do pesquisador brasileiro, Ricardo Antunes, que 

se tem enveredado nesse debate.   

No segundo momento deste capítulo, será apresentado o conceito de Assédio 

Moral e suas implicações na legislação, no que diz respeito aos aspectos jurídicos e 

éticos para a proteção contra o assédio.   

  

1.1. Etimologia e antecedentes históricos sobre o conceito de Trabalho e seus 

desdobramentos.  

A palavra trabalho é originaria do latim “tripalium”, o nome de uma ferramenta 

de tortura composto de três estacas de madeira bem afiadas e que era comum em 

tempos distantes na região da Roma Antiga. Dessa forma, trabalhar significava “ser 

torturado” (DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO, 2008).   

Fica claro no Dicionário Etimológico (2008) que naquele tempo os escravos, 

trabalhadores como camponeses, artesãos, agricultores e pedreiros, e os que não 

tinham condições de pagar os impostos eram os que sofriam as torturas no tripalium. 

Sendo assim, quem trabalhava naquele tempo, eram pessoas pobres, consideradas 

“inferiores”.   

A partir do latim, o termo passou para o francês Travailler, que significa 

“trabalhar”. Com o passar do tempo, o sentido da palavra passou a significar “fazer 

uma atividade exaustiva” ou “fazer uma atividade difícil”. A partir do século XIV, foi 
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atribuído o significado de aplicação das forças e faculdades, como talentos e 

habilidades humanas (DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO, 2008).   

 Na obra de Ximenes (2001, p.849) é compreensível que o trabalho é a 

aplicação das forças físicas e das faculdades mentais na execução de uma obra. Um 

exercício profissional de alguma atividade produtiva e legalizada. Neves, et.al. (2016) 

aponta que ao longo de toda história o trabalho foi importante para manutenção de 

vida do homem, é algo difícil de separar, diante do impacto e importância que o 

trabalho tem sobre sua vida.   

A partir do exposto acima, podemos nos reportar ao pensamento de Karl Marx 

(1818-1883), cujo entendimento é que o seu debate é fundamentalmente uma reflexão 

sobre o trabalho, as relações de classes, o capitalismo, a economia, a história, a 

cultura e, inclusive, da filosofia.   

O desafio que está na obra de Marx, é fundamentalmente o mundo capitalista: 

sua dinâmica, tessitura, desdobramento, historicidade. O pensamento de Marx é uma 

criação do mundo burguês, é fruto da cultura burguesa. Em suma seria: “O Capital é 

uma vasta e monumental pesquisa sobre a realidade burguesa: a fábrica, a divisão do 

trabalho, a jornada de trabalho, a mercadoria.”   

Nesse sentido, o pensamento de Marx é um pensamento construído em 

termos de uma reflexão crítica sobre o mundo capitalista, reflexão crítica esta que 

implica um aproveitamento tanto da filosofia, da economia e de outras contribuições, 

como uma reflexão crítica sobre o real.   

Todavia, para o pensador clássico, Karl Marx (2013)3, que inegavelmente 

estudou todos os modos de produção, a saber: o primitivo, o escravista, o asiático, o 

feudal, o capitalista, o socialista; o trabalho é justamente essa capacidade que o 

homem tem de pensar e transformar a natureza por meio de uma atividade que foi 

antes imaginada em sua mente, para, em seguida, ser transformada e materializada 

de acordo com às suas necessidades, ou seja, a transformação poderia ser a 

construção de uma cadeira, ou de uma mesa, ou de um quadro, ou de um livro, etc.    

Com relação especificamente ao conceito de trabalho em Karl Marx (2013), 

ele compreende que o envolvimento do homem com a natureza acaba transformando 

 
3 Para maior embasamento sobre o autor, ver a obra completa em MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: livro I: o processo 

de produção do capital. {Tradução de Rubens Enderle}. - São Paulo: Editora Boitempo, 2013.   
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a ambos, ou seja, tanto o homem quanto a natureza. Vejamos nas palavras do próprio 

Karl Marx:    

(...) Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e uma 

abelha envergonha muitos arquitetos com a estrutura de sua colmeia. 

Porém, o que distingue o pior arquiteto da melhor abelhar é o fato de 

que o primeiro tem a colmeia em sua mente antes de construí-la com 

a cera. No final do processo de trabalho, chega-se a um resultado que 

já estava presente na representação do trabalhador no início do 

processo, portanto, um resultado que já existia idealmente (MARX, 

2013, p.255-256 – grifos nossos).   

Ainda de acordo com Marx (2013, p. 255), o ser humano se diferencia dos 

animais nos seguintes aspectos:   

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, 

processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula 

e controla seu metabolismo com a natureza. Ele confronta com a 

matéria natural como com uma potência natural. A fim de se apropriar 

da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em 

movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus 

braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e 

modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo 

tempo, sua própria natureza. (MARX, 2013, p.255 – grifos nossos).   

   

Na perspectiva marxiana (2013) a humanidade se estrutura histórica e 

politicamente, quase em sua totalidade, em função do conceito de trabalho. Trabalho 

seria para Karl Marx a práxis, num sentido mais amplo. Isto é, a sociedade, os 

indivíduos, os grupos sociais, são o produto da práxis humana, individual e coletiva. O 

ser humano para Marx é trabalho. O que constitui o ser humano é trabalho. Trabalho 

é atividade material e espiritual.    

Portanto, para Marx (1983) o trabalho no modo de produção capitalista pode 

levar o trabalhador à alienação, ou seja, a sociedade burguesa é uma fábrica de 

fetichismos 4  - que seria em linhas gerais tomar um dado como em si mesmo, 

ideologizar, folclorizar, naturalizar.  

 
4 Para maior embasamento sobre a obra do pensador clássico, ver na íntegra MARX, Karl. O Capital: para a crítica da economia política.   
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Na concepção de Marx, o fetichismo se apresenta como:    

Uma mercadoria aparenta ser, à primeira vista, uma coisa óbvia, trivial. 

Sua análise resulta em que ela é uma coisa muito intricada, plena de 

sutilezas metafísicas e melindres teológicos. Quando é valor de uso, 

nela não há nada de misterioso, quer eu considere do ponto de vista 

de que satisfaz necessidades humanas por meio de suas propriedades 

como produto do trabalho humano (MARX, 2013, p. 146 – grifos 

nossos).   

   

E conclui a sua concepção acerca do que seja de fato o fetichismo:   

   

Aí, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, 

como figuras independentes que travam relação umas com as outras 

e com os homens. Assim, se apresentam, no mundo das mercadorias, 

os produtos da mão humana. A isso eu chamo de fetichismo, que se 

cola aos produtos do trabalho tão logo eles são produzidos como 

mercadorias e que, por isso, é inseparável da produção de 

mercadorias. (MARX, 2013, p.148 – grifos nossos)   

   

Na ótica de Karl Marx, na sociedade capitalista, o trabalho passa a ser visto 

como meio pelo qual uma parte da sociedade “vende” à sua força de trabalho por um 

valor x, enquanto uma outra classe composta pelos donos dos meios de produção, 

concentra em “suas mãos” a acumulação de bens.    

É com base nessa nova prática de relações antagônicas, entre capitalista 

versus classe trabalhadora, é que se vai cristalizar por intermédio da ideologia, a 

sobrevivência e a perpetuação do atual sistema econômico capitalista. Como exemplo 

do que seja ideologia, a mesma seria como uma massa de cimento que dá liga, cola, 

dá rigidez numa estrutura de construção de edifício.   

Assim, compreende-se que o trabalho humano é uma atividade complexa, 

sendo ela a execução de uma atividade individual ou coletiva, social e dinâmica, que 

se distingue de qualquer pratica animal, sendo uma atividade consciente e planejada, 

 
São Paulo: Boitempo, 2013, p. 146-148. (Volume I).   
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que envolve uma transformação entre o sujeito e a natureza, apontada por Neves, 

et.al. (2016).    

Já na concepção de Andrade, Tolfo e Dellagnelo (2012) destacam que um 

trabalho com sentido possibilita a aprendizagem, independência, satisfação pessoal, 

reconhecimento e crescimento, caracterizando trabalho como sentido positivo, pois 

ele garante a sobrevivência.   

Não obstante, Neves, et.al. (2016) direciona que o trabalho pode ser fonte de 

satisfação, mas também pode ser considerado como negativo, sendo ele a 

representação de um castigo, esforço e penalidade, como uma mera função de serviço 

da sobrevivência material, ao qual se deve dedicar para o alcance de objetivos. O 

sujeito precisa “vender” sua força de trabalho para sua sobrevivência.  

    

1.2 Trabalho um conceito em mudança   

  

A partir disso fica nítido que trabalho é a atividade onde o ser humano emprega 

suas forças físicas e mentais, na execução de certa tarefa para proporcionar o seu 

sustento, garantindo sua sobrevivência. Nota se que o trabalho é realizado a partir de 

uma remuneração, logo o trabalho do sujeito é realizado e comprado por um salário, 

que na maior parte do tempo é suficiente apenas para que se mantenha vivo 

(ANTUNES, 2000).  

O sujeito passa a maior parte do tempo no trabalho, sobrando pouco espaço 

para à execução de atividades importantes como estar com a família, amigos, o lazer, 

saúde e a educação, coisas simples e pessoais que o sujeito necessita. É preciso estar 

atento e colocar o trabalho como um meio de conquistas ao que deseja, não estar 

obcecado pelo mesmo, mas colocar sentido a ele, e usá-lo como forma de ser útil e 

bom no que faz (BOBROFF e MARTINS, 2013).  

A partir do trabalho o sujeito é capaz de desenvolver suas habilidades, 

conhecer suas limitações, aprimorar seus relacionamentos, e contribuir com o 

progresso pessoal e de outros. Através do trabalho o sujeito pode imprimir sua marca. 

Tão importante quanto desempenhar o seu ofício, é importante gostar do que faz, pois, 

trabalhar sem sentir prazer, alegria e autoestima, pode acarretar sérios complicadores 

para a vida da pessoa, como o desânimo, o isolamento, o sofrimento, dentre outros 

(FREIRE, 2008).  
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1.3 Sentido e significado de trabalho na contemporaneidade.   

  

Não é de hoje que existem modificações no mundo do trabalho, e de 

conformidade com Ricardo Antunes e Alves (2004), a classe trabalhadora na 

contemporaneidade se compõe de assalariados, sujeitos que vivem da “venda” de seu 

trabalho.    

No entendimento de Coutinho (2009), o processo de trabalho tem como fim 

satisfazer às necessidades humanas, processo que tem como objetivo valores de 

trocas, tendo o trabalho um papel pioneiro do ser humano e suas formas de 

sociabilidade.   

As várias mudanças no mundo do trabalho nas últimas décadas, resultaram 

em trabalhadores mutilados, adoecidos física e mentalmente, muitos sendo 

incapacitados para o trabalho, em decorrência da obtenção de altos índices de 

produtividade, deixando de lado condições mínimas adequadas à saúde física e 

mental do trabalhador (ANTUNES e PRAUN, 2015).    

De acordo com Teixeira et.al. (2019), o local de trabalho inadequado, gera 

insatisfação ao trabalhador, independente da função que ele exerça, é necessário ter 

suporte às necessidades humanas básicas, tais como fatores relacionados à 

segurança, saúde e remuneração, que tem como consequência trabalhadores mais 

produtivos. Dimensões estruturais, físicas e psicológicas, tornam profissionais seguros 

e saudáveis, resultando em qualidade pessoal e na prestação de serviço.   

Numa outra perspectiva de análise, Souza (2017), nos alerta que muitas vezes 

fazemos os papéis de “escravos”, antecipando o desejo do superior antes mesmo de 

ter se expressado. Vivemos em população de desigualdade que separa classes com 

acesso privilegiado e outros que foram totalmente excluídos, e privados a qualquer 

forma de acesso a capitais.     

A desigualdade social para Campello et.al. (2018) se trata de um conjunto de 

injustiças, são constantes lutas coletivas por direitos, cujo efeito democrático pode ser 

desestabilizador de privilégios historicamente reproduzidos pelas elites. Uma fração 

da população vive em condições mínimas de vida, como acesso a água, saneamento 

básico, energia, educação, saúde, moradia e bens de consumo.   
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1.4. Conceito de Assédio moral  

 

De acordo o dicionário Aurélio, o assédio é “uma insistência inconveniente, 

persistente e duradoura em relação a alguém”5. Sendo o assédio moral como uma 

exposição de trabalhadores a situações constrangedoras repetitivas e duradouras no 

decorrer da execução de um trabalho.   

Nessa perspectiva, para se entender o assédio moral, é preciso uma 

investigação minuciosa. Carlotto e Scur (2012) destacam o assédio moral como um 

tipo de violência no contexto do trabalho, sendo um comportamento hostil de longa 

duração pelo superior ou colega, que expõe o sujeito a situações ofensivas, 

humilhantes, que o desmoraliza, desestabiliza e constrange durante a execução de 

suas funções.    

Entende-se que, são muitas as formas que pode ocorrer o assédio moral, 

desde as mais evidentes e perversas, até a mais sutil. Assim, para Silva e Marinho 

et.al. (2019), o assédio moral é uma forma de violência silenciosa, um tipo de violência 

invisível, que afeta o sujeito, lesiona sua saúde, prejudica o ambiente laboral 

acarretando danos pessoais e incapacidade para o trabalho. Configurando uma 

situação totalmente adoecedora, de forma lenta.   

O que se destaca no assédio moral é a repetição do ato e seu processo 

prolongado, que desrespeita os direitos do outro, atingindo sua integridade e afetando 

sua saúde psíquica e física diz Barreto (2005). Ou seja, essa pratica é abusiva e 

desestabiliza psicologicamente o sujeito, comprometendo o seu rendimento 

profissional, pessoal e moral, levando-o a apresentar uma série de sintomas, a saber: 

a ansiedade, a tristeza e até mesmo a uma depressão profunda.    

Por fim, enfatiza-se que o trabalho deve causar nos indivíduos prazer, bem 

estar e motivação, mesmo com todas as dificuldades inerentes a ele. Todavia, na atual 

conjuntura em que vivemos, cuja tônica é a da competitividade, a meritocracia, o 

stress, dentre outros. Existe a dicotomia entre trabalho como fonte de prazer e, ao 

mesmo tempo, sofrimento. 

 

 

   

 
5 Retirado do dicionário Online de português  https://www.dicio.com.br/assedio/  acessado em 15 de abril de 2021.   

https://www.dicio.com.br/assedio/
https://www.dicio.com.br/assedio/
https://www.dicio.com.br/assedio/
https://www.dicio.com.br/assedio/
https://www.dicio.com.br/assedio/
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1.5. Evolução histórica   

  

O assédio moral não é algo novo. É tão antigo quanto o trabalho, existe desde 

do surgimento da humanidade, com as primeiras relações humanas conforme Éder 

Resino Junior (2013). As primeiras pesquisas sobre o assédio moral foram na área da 

biologia. Konrad Lorenz fez pesquisas em animais e notou que animais de pequeno 

porte físico sofriam intimidações dos maiores por disputa de território (RESINO 

JUNIOR, 2013).    

Em seguida, na década de 1960, o médico sueco Peter-Paul Heinemann 

efetuou uma pesquisa com um grupo de crianças no contexto escolar, onde concluiu 

que o comportamento humano era semelhante ao dos animais, a partir do momento 

que outra criança adentrasse no seu espaço. Foi a partir daí que foi detectado o 

assédio moral nas relações humanas (RESINO JUNIOR, 2013).   

O assédio moral nos últimos tempos vem crescendo de forma acelerada nas 

organizações do trabalho. Em função do desemprego, a empregabilidade vem sendo 

muito disputada, e o trabalhador é obrigado a se sujeitar a flexibilizações, tarefas 

duras, onde propiciam um ambiente de trabalho estressante e favorável ao assédio 

moral, tanto por atitudes mesquinhas ou por uma gestão sob pressão (ALKIMIN, 

2007).    

   

1.6. Classificações   

  

Existem diferentes modalidades de assédio moral sendo eles:   

● Assédio moral horizontal também chamado de assédio moral transversal, 

que pode ser caracterizado quando a agressão acontece entre colegas de trabalho do 

mesmo grau de hierarquia, pode meio de disputas entre eles, onde um colega busca 

desestruturar o outro, quando acredita que o mesmo pode ser seu concorrente, 

podendo acontecer uma disputa de cargo ou promoção (RIBEIRO, 2016).   

● Assédio Moral Vertical é classificado em ascendente e descendente.   

Para Éder Resino Junior (2013), o Ascendente acontece de baixo para cima, 

quando um grupo de colaboradores tentam desestabilizar a autoridade de um chefe 

ou supervisor.    
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Ribeiro (2016) destaca que essa modalidade acontece com menos frequência, 

e pode ocorrer quando um colega de trabalho é promovido a um cargo superior e os 

demais colegas não aceitam, e como forma de não aceitação eles fazem com que 

esse superior pareça inútil.    

O descendente parte do superior hierárquico em relação aos subordinados, 

sendo essa uma pratica muito comum do assédio moral no local laboral. Ribeiro (2016) 

ressalta que nessa modalidade o superior pratica ações perversas contra seus 

subordinados, para força-lo a pedir demissão.    

É compreensível que qualquer sujeito levado pelas circunstâncias, pode fazer 

o papel de um assediador. Podendo se tornar um agressor de emoções inerentes 

como a inveja, orgulho, vontade de poder, medo ou até mesmo insegurança, mas 

sentimentos que excedem os limites do admissível, levando o sujeito a agir de forma 

a prejudicar o assediado (RIBEIRO, 2016).    

Muitas vezes o assediado (vítima) passa uma imagem de fraco. Ribeiro (2016) 

vem dizer que muito pelo contrário, esse não é o seu perfil. O assediador persegue o 

indivíduo que se destaca dos demais, que na maior parte do tempo são sujeitos 

dedicados, éticos, competentes, que se mostram honestos e capazes de realizar 

projetos incríveis.   

   

Capítulo II - Características do Assédio Moral no Ambiente de Trabalho: suas 

consequências e efeitos jurídicos   

   

1.   Consequências do assédio moral à saúde   

O assédio moral atua de forma negativa na vida do sujeito que está 

vivenciando essa situação, causando graves danos à sua saúde física e mental. Os 

sintomas mais comuns são: o stress, o absenteísmo (ausência no trabalho), o 

acanhamento e a timidez, a desmotivação, o baixo nível de produtividade e da 

criatividade, a destruição da identidade do sujeito, a baixa autoestima, dentre outros... 

e, em sua maioria, se apresentam de ordem comportamentais, psicossomáticos e 

psicopatológicos.    

De acordo com Freire (2008), os sintomas comportamentais fazem com que o 

sujeito apresente isolamento social, torne-se agressivo quando tem contato com 

outras pessoas do seu convívio social, ou até consigo mesmo, ocasiona transtornos 
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alimentares, distúrbios cardíacos, disfunção sexual, aumento no consumo do 

tabagismo, do álcool e a dependência de drogas.    

Os sintomas psicossomáticos incluem os sintomas físicos que tem origem 

psíquica, como torcicolo, enxaqueca, úlcera estomacal, estresse, queda de cabelo, 

dores musculares e distúrbios do sono. Por fim, e muito importante o quadro 

psicopatológico compreende os sintomas das síndromes de ansiedade, depressão, 

mudança de humor, irritabilidade, insegurança e tristeza (FREIRE,2008).   

Percebe-se que a ansiedade generalizada e o transtorno pós-traumático são 

as doenças mais diagnosticadas em sujeitos que sofreram assédio moral 

(FREIRE,2008).   

Nesse sentido, Paulo Dalgalarrondo (2008) compreende que a ansiedade 

generalizada se caracteriza pela presença de sintomas ansiosos excessivos, o sujeito 

vive a maior parte do tempo angustiado, tenso, preocupado, irritado e nervoso, com 

sintomas físicos como sudorese fria, dores de cabeça, tontura, taquicardia, e dores 

musculares.    

Atualmente, a Classificação Internacional de Doenças (CID), classifica o 

Transtorno estresse pós traumático (TEPT – CID-10)6, como o desenvolvimento de 

sintomas característicos após o sujeito presenciar um evento traumático, o indivíduo 

sente dificuldade em se recuperar depois de vivenciar ou assistir um acontecimento 

desagradável, podendo ser revivenciado de diversas maneiras, tendo lembranças 

recorrentes e involuntárias do evento.    

Os efeitos do assédio moral no ambiente laboral têm consequências 

devastadoras em todos os níveis na vida do trabalhador. A empresa deve oferecer um 

ambiente sadio e seguro para esse sujeito, pois é fundamental preservar a saúde 

mental e física do trabalhador, pois ele está ali para obter uma de suas fontes de 

sobrevivência (RESINO JUNIOR, 2013).  

   

2.   A legislação, aspectos jurídicos e éticos para a proteção contra o assédio    

De conformidade com Gomes e Silva Neto (2019), o Brasil deu seu primeiro 

passo na tipificação quanto ao assédio moral laboral, no ano de 2001, quando a 

 
6 Para mais informações sobre o conceito TEPT no CID-10, ver o site: https://www.scielo.br/pdf/rbp/v25s1/a02v25s1.pdf acesso em 23 de abril 

de 2021.   

https://www.scielo.br/pdf/rbp/v25s1/a02v25s1.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbp/v25s1/a02v25s1.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbp/v25s1/a02v25s1.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbp/v25s1/a02v25s1.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbp/v25s1/a02v25s1.pdf
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Câmara dos Deputados aprovou a lei PL nº 4.742-B/20017, que criminaliza a conduta 

de assédio moral na relação de emprego, este referido Projeto de Lei veio alterar o 

Decreto-Lei nº 2.848/19408.   

Não se pode esquecer que todo sujeito tem direito a dignidade, a Constituição 

da República Federativa do Brasil (CRFB/1988), eleva a Dignidade da Pessoa 

Humana, conforme reza em seu art.1º:   

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constituísse em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos:   

II - a cidadania;   

III - a dignidade da pessoa humana;   

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;        

   

Ainda perseguindo os ensinamentos da Constituição de 1988, vale destacar 

um conceito muito caro para todos os cidadãos que é o da Dignidade Humana. Assim, 

nas palavras de Jürgen Habermas (2012, p. 37):    

A dignidade humana é um sismógrafo que indica o que é constitutivo 

de uma ordem jurídica democrática - isto é, precisamente os direitos 

que os cidadãos de uma comunidade política têm de se conceder a si 

mesmos, para que possam respeitar-se reciprocamente enquanto 

membros de uma associação voluntária de pessoas livres e iguais. Só 

a garantia destes direitos humanos confere o estatuto de cidadãos 

que, enquanto sujeitos de direitos iguais, têm direito a ser respeitados 

na sua dignidade humana. (HABERMAS, 2012, p. 37 – grifos nossos)   

   

Para se entender a relação da ética com o assédio moral é necessário 

entender o que de fato é ética. Dessa maneira, o dicionário online de português nos 

ensina como:    

 
7 Consulte na íntegra o PROJETO DE LEI Nº 4.742-B DE 2001 que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 

para tipificar  o assédio moral.     

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718190&filename=RDF+1+%3D%3E+PL+4742/2001#:~:text= 
B%20DE%202001-  
,Altera%20o%20Decreto%2DLei%20n%C2%BA%202.848%2C%20de%207%20de%20dezembro,para%20tipificar%20o%20ass%C3%A9d 
io%20moral.  Acessado em 23 de abril de 2021.   
8 Ler na sua integralidade o site:   
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html Acessado 
em 23 de abril de 2021.   

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718190&filename=RDF+1+%3D%3E+PL+4742/2001#:~:text=B%20DE%202001-,Altera%20o%20Decreto%2DLei%20n%C2%BA%202.848%2C%20de%207%20de%20dezembro,para%20tipificar%20o%20ass%C3%A9dio%20moral
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718190&filename=RDF+1+%3D%3E+PL+4742/2001#:~:text=B%20DE%202001-,Altera%20o%20Decreto%2DLei%20n%C2%BA%202.848%2C%20de%207%20de%20dezembro,para%20tipificar%20o%20ass%C3%A9dio%20moral
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718190&filename=RDF+1+%3D%3E+PL+4742/2001#:~:text=B%20DE%202001-,Altera%20o%20Decreto%2DLei%20n%C2%BA%202.848%2C%20de%207%20de%20dezembro,para%20tipificar%20o%20ass%C3%A9dio%20moral
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718190&filename=RDF+1+%3D%3E+PL+4742/2001#:~:text=B%20DE%202001-,Altera%20o%20Decreto%2DLei%20n%C2%BA%202.848%2C%20de%207%20de%20dezembro,para%20tipificar%20o%20ass%C3%A9dio%20moral
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718190&filename=RDF+1+%3D%3E+PL+4742/2001#:~:text=B%20DE%202001-,Altera%20o%20Decreto%2DLei%20n%C2%BA%202.848%2C%20de%207%20de%20dezembro,para%20tipificar%20o%20ass%C3%A9dio%20moral
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718190&filename=RDF+1+%3D%3E+PL+4742/2001#:~:text=B%20DE%202001-,Altera%20o%20Decreto%2DLei%20n%C2%BA%202.848%2C%20de%207%20de%20dezembro,para%20tipificar%20o%20ass%C3%A9dio%20moral
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718190&filename=RDF+1+%3D%3E+PL+4742/2001#:~:text=B%20DE%202001-,Altera%20o%20Decreto%2DLei%20n%C2%BA%202.848%2C%20de%207%20de%20dezembro,para%20tipificar%20o%20ass%C3%A9dio%20moral
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718190&filename=RDF+1+%3D%3E+PL+4742/2001#:~:text=B%20DE%202001-,Altera%20o%20Decreto%2DLei%20n%C2%BA%202.848%2C%20de%207%20de%20dezembro,para%20tipificar%20o%20ass%C3%A9dio%20moral
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718190&filename=RDF+1+%3D%3E+PL+4742/2001#:~:text=B%20DE%202001-,Altera%20o%20Decreto%2DLei%20n%C2%BA%202.848%2C%20de%207%20de%20dezembro,para%20tipificar%20o%20ass%C3%A9dio%20moral
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718190&filename=RDF+1+%3D%3E+PL+4742/2001#:~:text=B%20DE%202001-,Altera%20o%20Decreto%2DLei%20n%C2%BA%202.848%2C%20de%207%20de%20dezembro,para%20tipificar%20o%20ass%C3%A9dio%20moral
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718190&filename=RDF+1+%3D%3E+PL+4742/2001#:~:text=B%20DE%202001-,Altera%20o%20Decreto%2DLei%20n%C2%BA%202.848%2C%20de%207%20de%20dezembro,para%20tipificar%20o%20ass%C3%A9dio%20moral
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718190&filename=RDF+1+%3D%3E+PL+4742/2001#:~:text=B%20DE%202001-,Altera%20o%20Decreto%2DLei%20n%C2%BA%202.848%2C%20de%207%20de%20dezembro,para%20tipificar%20o%20ass%C3%A9dio%20moral
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718190&filename=RDF+1+%3D%3E+PL+4742/2001#:~:text=B%20DE%202001-,Altera%20o%20Decreto%2DLei%20n%C2%BA%202.848%2C%20de%207%20de%20dezembro,para%20tipificar%20o%20ass%C3%A9dio%20moral
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718190&filename=RDF+1+%3D%3E+PL+4742/2001#:~:text=B%20DE%202001-,Altera%20o%20Decreto%2DLei%20n%C2%BA%202.848%2C%20de%207%20de%20dezembro,para%20tipificar%20o%20ass%C3%A9dio%20moral
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718190&filename=RDF+1+%3D%3E+PL+4742/2001#:~:text=B%20DE%202001-,Altera%20o%20Decreto%2DLei%20n%C2%BA%202.848%2C%20de%207%20de%20dezembro,para%20tipificar%20o%20ass%C3%A9dio%20moral
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
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Segmento da filosofia que se dedica à análise das razões que 

ocasionam, alteram ou orientam a maneira de agir do ser humano, 

geralmente tendo em conta seus valores morais. [Por Extensão] 

Reunião das normas de valor moral presentes numa pessoa, 

sociedade ou grupo social: ética parlamentar; ética médica9   

(HABERMAS, 2012, p. 37 – grifos nossos)   

 

Por outro lado, Martins e Gabriel (2012), compreende que a ética pode ser 

fragmentada em algumas modalidades entre elas a ética comportamental e 

profissional. A ética comportamental é sobre o sujeito ser ético em suas atitudes, a 

maneira como comporta diante de certas situações. A ética profissional vem dizer 

sobre os direitos e deveres de profissionais, é importante ressaltar que em toda 

profissão deve haver um código de ética onde visa proteger o profissional e seus 

clientes.   

Deste modo, enfatiza-se que é importante que toda empresa pratique uma 

conduta ética e ensine a seus colaboradores dessa importância, para que juntos 

busquem alcançar todos os objetivos coletivos, tendo em vista sempre o bem estar de 

todos.   

É notória a extrema importância de atualizações na legislação brasileira com 

a finalidade de amenizar o assédio moral em todas as suas modalidades. Nas relações 

de trabalho deve haver o respeito mútuo, o empregador deve incentivar os seus 

funcionários o que é “correto”, e os empregados devem procurar a se informar mais 

sobre os seus direitos e deveres.   

Por conseguinte, Bobroff e Martins (2013), diz que quando os direitos do 

empregado estão sendo violados, cabe ao mesmo procurar orientação jurídica, para 

evitar que os danos persistam, pois o ambiente laboral deve ser um local onde a 

igualdade de direitos, a cidadania e a equidade sejam praticadas diariamente.   

É compreensível que para se obter um local de trabalho saudável, é 

necessário alcançar condições laborais fundamentadas em princípios éticos, morais e 

com respeito ao próximo, considerando que cada sujeito é único, tem sua 

subjetividade, seus valores, hábitos, crenças, a sua cultura e identidade própria.    

 
9 Ver o Dicionário online de português https://www.dicio.com.br/etica/ acesso em 23 de abril de 2021.   

https://www.dicio.com.br/etica/
https://www.dicio.com.br/etica/
https://www.dicio.com.br/etica/
https://www.dicio.com.br/etica/
https://www.dicio.com.br/etica/
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Portanto, deve-se haver um comprometimento coletivo, tendo como princípios 

básicos a civilidade, o respeito, a urbanidade, a polidez no trato com o seu semelhante.   

   

3.   Medidas coercitivas contra o assédio moral   

Assédio de acordo com o dicionário de língua portuguesa 

significa: Insistência impertinente, junto de alguém, com 

perguntas, propostas, pedidos convites etc. Assediar 

significa: 2. Importunar, molestar com propostas ou 

perguntas insistentes.10   

  

O assédio moral é um mau silencioso ou silenciado, porém concreto e nas 

relações de trabalho e na saúde do trabalhador, esse fenômeno deve ser identificado 

no ambiente laboral o quanto antes, à sua pratica deve ser enfrentada para coibir o 

prejuízo que ocasiona ao sujeito violentado.   

É incontestável que para diminuir os casos de assédio moral no ambiente 

laboral é preciso torná-lo um tipo de delito que precisa ser submetido à sanção penal11, 

que deve haver uma tutela efetiva para a proteção da dignidade do sujeito assediado, 

mais rigor para impedir que o sujeito passe por essa situação extremamente 

desagradável (SILVA NETO, 2019).   

Sempre que conveniente, espera-se que a administração da empresa jamais 

se furte e/ou seja conivente de sua responsabilidade de intervir na situação, para que 

o assédio moral não prevaleça.   

Com relação a cultura organizacional, Miranda (2017) ressalta que os estilos 

de liderança e a forma de organização do espaço de trabalho são fatores que podem 

influenciar para um ambiente desgastante ou não. O referido autor salienta ainda que 

se o(s) assediador(es) tiver(em) o poder de mando, muitas vezes ele(s) pode(m) 

prevalecer com suas práticas de assédio moral no ambiente de trabalho.   

 
10  MELHORAMENTOS. Minidicionário da língua portuguesa – 1ª edição - São Paulo: Melhoramentos, 1992. 

https://www.dicio.com.br/melhoramento/  Acesso em 01 de maio de 2021.    
11 Para conhecimento sobre o projeto de Lei 4742/2001, veja no site:   

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=50F68D5E6F66E303579F9ACC340281AE.proposicoesWeb1?c 
odteor=1442937&filename=Avulso+-PL+4742/2001 (A aprovação desse projeto de Lei 4742/ de 2001, classifica como crime a prática de 
assédio moral no ambiente de trabalho e estabelece pena de detenção de um a dois anos, além de multa. Se a vítima for menor de 18 anos de 
idade, a pena aumenta em um terço). Acesso em 01 de maio de 2021.    

https://www.dicio.com.br/melhoramento/
https://www.dicio.com.br/melhoramento/
https://www.dicio.com.br/melhoramento/
https://www.dicio.com.br/melhoramento/
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=50F68D5E6F66E303579F9ACC340281AE.proposicoesWeb1?codteor=1442937&filename=Avulso+-PL+4742/2001
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=50F68D5E6F66E303579F9ACC340281AE.proposicoesWeb1?codteor=1442937&filename=Avulso+-PL+4742/2001
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=50F68D5E6F66E303579F9ACC340281AE.proposicoesWeb1?codteor=1442937&filename=Avulso+-PL+4742/2001
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=50F68D5E6F66E303579F9ACC340281AE.proposicoesWeb1?codteor=1442937&filename=Avulso+-PL+4742/2001
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=50F68D5E6F66E303579F9ACC340281AE.proposicoesWeb1?codteor=1442937&filename=Avulso+-PL+4742/2001
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=50F68D5E6F66E303579F9ACC340281AE.proposicoesWeb1?codteor=1442937&filename=Avulso+-PL+4742/2001
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=50F68D5E6F66E303579F9ACC340281AE.proposicoesWeb1?codteor=1442937&filename=Avulso+-PL+4742/2001
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=50F68D5E6F66E303579F9ACC340281AE.proposicoesWeb1?codteor=1442937&filename=Avulso+-PL+4742/2001
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=50F68D5E6F66E303579F9ACC340281AE.proposicoesWeb1?codteor=1442937&filename=Avulso+-PL+4742/2001
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=50F68D5E6F66E303579F9ACC340281AE.proposicoesWeb1?codteor=1442937&filename=Avulso+-PL+4742/2001
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Admite-se que um ambiente laboral saudável, faz com que o sujeito sinta 

prazer em trabalhar, instiga a criatividade e a inovação, além do aumento e a 

dedicação ao seu trabalho.   

   

4.  Ações preventivas no ambiente organizacional público e privado   

 

A prevenção do assédio moral no ambiente laboral deve ser uma preocupação 

de todos os envolvidos dessa ambiência. Mesmo aquele que não se sente ameaçado 

com o assédio moral, precisa se preocupar, pois esse é um acontecimento que 

contribui para desgastar e tornar esse local desagradável (MIRANDA, 2017).  

Assim, acredita-se que algumas práticas e ações efetivas devem ser tomadas 

para a prevenção ao assédio moral no ambiente de trabalho, a saber: a confecção de 

uma cartilha informativa e/ou formativa; a criação de um site sobre o assédio  

moral com o intuito exclusivo de disseminar e tornar público as informações 

sobre o fenômeno social; e o auxílio e apoio ao(s) assediado/a (s) na sua integridade.   

De acordo com o guia trabalhista online, o assédio moral é um caso real, 

concreto e palpável. Nesse sentido, as empresas podem e devem tomar medidas 

preventivas de modo a evitar o assédio, tais como:   

• Informar os trabalhadores a respeito do assédio moral;   

• Treinar e capacitar os gestores para administrar os conflitos;   

• Estabelecer no Regulamento Interno da empresa os atos caracterizadores do 

assédio moral, bem como a responsabilização do empregado que violar as regras 

de empresa;   

• Conscientizar os empregados de modo a evitar ou mesmo denunciar eventuais 

assédios cometidos por colegas ou superiores;   

• Exercitar e garantir que o estilo de gestão e as práticas de administração de 

pessoal sejam aplicadas com isonomia a todos os trabalhadores;   

• Promover mudanças na administração ou mesmo no quadro de pessoal de forma 

a combater a prática de assédio12;   

 
12 Veja na íntegra o guia trabalhista online no site:    

https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-  

trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clim 
a%20mais%20harmonioso. Acesso em 01 de maio de 2021.   

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/regulam_interno.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/regulam_interno.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/regulam_interno.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/regulam_interno.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/regulam_interno.htm
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
https://trabalhista.blog/2019/05/03/como-prevenir-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-dicas-para-empresas-e-trabalhadores/#:~:text=Promover%20mudan%C3%A7as%20na%20administra%C3%A7%C3%A3o%20ou,proporcionando%20um%20clima%20mais%20harmonioso
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Todavia, enfatiza-se que com a divulgação e/ou publicação dessas ações 

elencadas acima, pode tornar-se uma forma de coibir, prevenir e barrar a violência 

simbólica do assediador no ambiente de trabalho.  

Do ponto de vista da gestão organizacional, Lomba (2008) destaca que 

administrar uma empresa requer de um gestor planejamento, organização e controle. 

A empresa é geralmente uma unidade organizacional, as ameaças a ela partem de 

clientes, da concorrência e mudanças no contexto socioeconômico, que exigem 

habilidades humanas em alto grau de aperfeiçoamento.    

Na mesma perspectiva, Miranda (2017) é enfático em dizer que as pressões 

excessivas por resultados podem ter efeitos negativos, levando os trabalhadores a 

uma certa competição, podendo ocasionar o assédio moral por parte dos colegas de 

trabalho ou de superiores hierárquicos.    

A desorganização da empresa é um fator relevante que pode ocasionar o 

assédio moral, podendo ser percebida por meio de mau gerenciamento, onde sujeitos 

são pressionados para o cumprimento de metas sem o devido suporte organizacional 

(MIRANDA, 2017).   

É importante ressaltar que os gestores devem se capacitar para poder gerir 

um determinado grupo, e nessas capacitações um dos assuntos que pode ser 

abordado é o assédio moral no âmbito laboral, com a finalidade de explanar o conceito 

e alertar os envolvidos sobre os riscos no âmbito da organização (MIRANDA, 2017).   

   

5.  Assédio moral e administração de conflitos   

É indispensável que organizações públicas e privadas consigam administrar 

conflitos internos, com o intuito de promover um clima organizacional sadio.    

Nesse sentido, Miranda (2017), compreende que a empresa deve ter políticas 

claras, canais adequados para a comunicação, estrutura de trabalho menos 

hierarquizada, com um ambiente de respeito e confiança para promover um ambiente 

laboral produtivo. No entendimento de Miranda (2017), o assédio moral traz prejuízos 

para a organização, pois o sujeito assediado reduz a produtividade, e, 

consequentemente, gera o sentimento de insegurança, levando-o a bloqueios de sua 

criatividade e inovação.      
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Enfatiza-se que as empresas precisam empenhar-se com a formação de seus 

gestores, focar menos em números (superávit), e preocupar com os seus empregados 

(seu maior patrimônio) que ali estão, impedindo a ação de gestores cruéis.    

Monitoramentos e punições aos assediadores por parte da empresa podem 

colaborar para a prevenção do assédio moral. Diante desse fenômeno social, as 

vítimas se sentem inseguras em denunciar, pois não há uma política clara que 

divulgue, combata e puna o agressor. São necessários ajustes e mudanças, pois os 

sujeitos capacitados buscam lugares onde são valorizados e compensados por sua 

competência em seu trabalho (MIRANDA, 2017).   

Todavia, existem instituições públicas e privadas em que porventura haja 

sujeito “desqualificado”, sem preparo para a função, e que ocupe cargos de liderança. 

Salienta-se que a falta de investimento em qualificação de gestores contribui para o 

assédio moral adentrar no âmbito laboral.   

Portanto, o sujeito vítima de assédio moral deve agir com atenção, evitando 

decisão precipitada, e ter a convicção de que não existe nada de errado consigo, mas 

sim com o assediador. É importante procurar ajuda, manter contatos sociais, coletar 

provas e documentos que comprovem o assédio, conversar com o assediador sempre 

em frente a testemunhas, e quando for preciso denunciar no local correto para as 

pessoas certas (MIRANDA, 2017).   

Além disso, o sujeito deve buscar informações e procurar se atualizar a 

respeito, para que não passe por situações de humilhações. Um ambiente laboral 

saudável é uma conquista possível se houver uma vigilância objetivando uma 

condição de trabalho digna. O sujeito é livre para não se submeter a trabalhar em um 

ambiente laboral desagradável, controlado pelo medo, opressões, humilhações, 

situações degradantes, e ofendendo a sua dignidade. Deve procurar trabalhar em um 

ambiente no qual o crescimento coletivo e individual é incentivado.   

   

Capítulo III - O papel do Psicólogo diante do Assédio Moral.    

   

1- Breve histórico da Psicologia no contexto Organizacional   

A psicologia organizacional surge no final do século XIX, induzida pela procura 

de racionalização do trabalho no sistema de fabricação no setor industrial (Revolução 

Industrial). Um importante contribuinte foi o engenheiro norte-americano Frederick 
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Winslow Taylor, considerado como o pai da administração científica (Taylorismo), que 

determinou critérios para a organização na situação do trabalho com o objetivo de 

resolver problemas de produção (CAMARGO, 2009).   

Para Taylor, se o trabalhador desenvolvesse bem a sua função, a empresa 

teria mais lucros. Para aumentar a eficácia no trabalho, ele percebe que é preciso 

planejar métodos de trabalho, selecionar os melhores trabalhadores, treina-los e 

desenvolver um clima de cooperação entre os mesmos, criando assim um melhor 

ambiente de trabalho (CAMARGO, 2009).   

A partir da influência da administração de Taylor foi desenvolvido o oficio de 

seleção dos trabalhadores e preparação das situações de trabalho com o objetivo de 

produtividade e eficácia. Desde então a psicologia passou a ser vista como uma 

ciência útil para o Frederick, e a adaptação do trabalhador no contexto de trabalho 

(CAMARGO, 2009).    

Diante do exposto, o psicólogo tem um papel importante nas organizações, 

pois lida com o comportamento humano, as suas relações individuais e sociais nos 

contextos relacionados ao trabalho. Para tanto, é preciso que o psicólogo tenha um 

manejo de métodos e técnicas de investigação dos problemas psicossociais que 

possam existir nesses contextos (BASTOS e MARTINS, 1990).   

   

2- Intervenção do psicólogo frente ao Assédio Moral.   

O assédio moral trata-se de um fenômeno antigo, que pode ser caracterizado 

por comportamentos repetitivos, abusivos e ofensivos, que colocam em risco a 

integridade pessoal e profissional do sujeito. É um ato violento no ambiente de trabalho 

que causa constrangimento, podendo deixar para a vítima a dor de ter sido maltratada 

e humilhada (CARLOTO e SCUR, 2012).   

Para combater esse fenômeno é necessário aderir medidas de prevenção 

multiprofissional, através do envolvimento de profissionais de várias áreas, como 

advogados, médicos e psicólogos, para assim ampliar as discussões e tratamentos e 

criar um ambiente laboral saudável e com menos riscos (BOBROFF e MARTINS, 

2013).   

E, com isso, criar mecanismos de enfrentamento ao assédio moral, e entender 

essa dinâmica que causa prejuízos à saúde mental do sujeito. Diante disso, fica 
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evidente a importância da atuação do profissional psicólogo nas organizações, com o 

oficio de identificar as causas e as formas de enfrentamento (PENTEADO et. al, 2011).   

Qualquer profissão é determinada por um conjunto de práticas que buscam 

atender demandas sociais a partir de técnicas e normas éticas, que possibilitam a 

adequada relação do profissional com a sociedade. O psicólogo deve trabalhar a fim 

de promover a saúde e a qualidade de vida do sujeito e das coletividades, contribuindo 

para aniquilar as formas de exploração, discriminação, negligência, opressão, 

crueldade e violência (CFP, 2005).    

Glina e Soboll (2012) destacam que a prevenção e o controle dos eventos de 

assédio moral no ambiente de trabalho requerem intervenções voltadas para o 

indivíduo e a organização. Rissi et al (2016) enfatiza que o psicólogo pode atuar nas 

organizações com estratégias preventivas, capacitando os líderes a terem relações de 

respeito com seus subordinados, incentivando o diálogo constante e mostrando o que 

é certo a se falar e como falar.    

Em relação às situações em que o assédio já ocorreu e fez vítimas, Rissi et.al. 

(2016) enfatiza que nesse contexto algumas intervenções são necessárias para os 

sujeitos assediados, como grupos de apoio, psicoterapia e grupos de autoajuda.    

A prática de psicoterapia é conhecida como o exercício de uma arte, onde o 

psicoterapeuta capacitado utiliza métodos de tratamento para o paciente lidar com as 

dificuldades e sofrimento, e o profissional se depara com a singularidade de cada caso, 

e utiliza métodos de tratamento visando retirar ou controlar esses sintomas para 

amenizar o sofrimento psicológico (FALEIROS, 2004).    

Diante das diferentes orientações de tratamento, será aqui exposto o 

comportamento do psicoterapeuta de base analítica. O psicoterapeuta analítico atua 

sobre o traumático que indica uma situação de crise. O objetivo do tratamento 

psicanalítico é modificar a linguagem sintomática em realidade psíquica, ou seja, 

transformar o que se manifesta no corpo em palavras, o psicoterapeuta mostra 

caminhos onde o sujeito se coloca na postura de agente de sua própria cura 

(SANTOS, 2007).   

  

2.1 Psicoterapia Psicanalítica: Pressupostos teóricos e fundamentos técnicos.   

A terapia psicanalítica é um método derivado da psicanálise, que utiliza 

técnicas adaptadas as necessidades particulares do contexto em que aplica o método 
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psicanalítico. Inclui um conjunto de intervenções que se baseiam em teorias 

psicológicas próprias do funcionamento humano (teoria freudiana, lacaniana, 

kleiniana, entre outras).    

Concentra-se na interpretação de conflitos inconscientes. Trabalha a fim de 

que as motivações inconscientes dos comportamentos consigam ser reconhecidas e 

elaboradas, de forma que o sujeito encontre o significado que o sintoma assume em 

sua vida (SANTOS, 2007).       

Para Mezan (1996) a diferença entre a terapia psicanalítica das demais 

terapias não psicanalíticas, é que ela possui um método clinico onde Freud 

caracterizou elementos essenciais para que um trabalho clinico pudesse ser chamado 

de psicanálise, sendo eles: o inconsciente, a interpretação dos sonhos, a 

transferência, a resistência, e o método de associação livre.   

O “Consciente” é definido para Freud como a ideia que se acha presente em 

nossa consciência, e na qual percebemos. Portanto, já as ideias latentes se houver 

motivos para supor que existem na psiquê, como no caso da memória, podem ser 

definidas com o termo “inconsciente”. A formulação do aparelho psíquico é composta 

por três sistemas: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, o inconsciente 

participa da natureza de certa categoria psíquica (FREUD, 1912).   

Uma ideia inconsciente, é uma ideia que não notamos, porém estamos 

dispostos a aceitar sua existência, é um pedaço submerso e profundo, podendo ser 

definido como o conjunto de processos psíquicos misteriosos para nós mesmos 

(FREUD, 1912).    

Tornou-se necessário o uso da interpretação de sonhos no tratamento 

analítico, que deve ser submetido ao uso de regras técnicas que conduzem a 

realização da terapia. Para Freud todo sonho tem significado, tem ligação a um desejo 

reprimido pela sua consciência. Todo desejo que dá origem a um sonho, retornará 

num outro sonho, na proporção em que não seja entendido e subtraído à dominação 

do inconsciente. O analista toma os sonhos como confirmação dos desejos (FREUD, 

1911).    

Um passo importante ocorreu quando Freud pôde perceber o conteúdo da 

transferência, como um fenômeno que ocorre na relação entre paciente e analista, 

podendo se mostrar de forma positiva e negativa. Na positiva o paciente demonstra 

sentimentos amorosos, se expressando de forma livre, enquanto a negativa se mostra 
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de forma hostil e agressiva em relação ao analista, o sujeito se mostra resistente. O 

sentimento transferencial encontra-se pronto, por antecipação, só esperando a 

oportunidade de dirigir-se a figura do analista, e o analista ocupa na transferência o 

lugar de algum personagem importante na história do paciente (LOURENÇO, 2005).   

A transferência e a resistência andam lado a lado, para a psicanalise o 

conceito de resistência tem um sentido bem particular e bem difundido, pois consiste 

na resistência ao tratamento por parte do paciente, e não da doença, o paciente coloca 

obstáculos no decorrer do tratamento, impedindo que o processo de análise tenha 

prosseguimento (MATTOS, 2010).   

Assim, a ferramenta fundamental de trabalho dessa abordagem é a 

associação livre, por meio dessa técnica o paciente é convidado a verbalizar 

livremente seus conteúdos psíquicos, falar de modo livre, sem censuras. A análise se 

dá a partir desse convite feito ao paciente para dizer tudo o que vem a sua cabeça, 

fazendo um esforço em não omitir o que se apresenta em sua mente, mesmo que 

perceba que seja inadequado ou desagradável (SANTOS, 2007).   

Contudo, o psicólogo ao utilizar técnicas contra o assédio moral, deve 

considerar que o sujeito passa a maior parte do seu dia no ambiente de trabalho, esse 

ambiente tem influencias sobre as frustrações e satisfações do trabalhador no dia a 

dia. O psicólogo pode intervir de forma que o trabalhador se expresse, onde ele poderá 

trabalhar de forma efetiva na solução dos conflitos causados pelo assédio moral.   

  

Considerações Finais   

  

Diante da pesquisa realizada, fica evidente que, embora o assédio moral seja 

um fenômeno que sempre existiu nas relações humanas no âmbito laboral, apenas 

recentemente vem adquirindo espaço.  

Muitas pessoas vivenciam no ambiente de trabalho situações em que podem 

ser consideradas como assédio moral, no entanto não se dão conta de que estão 

sendo vítima dessa situação desagradável. Por falta de informação, a vítima fica sem 

saber como agir, prevenir e consertar os danos, fica sofrendo calada situações de 

ofensas e humilhações, por medo de perder o emprego.   
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Sendo assim para prevenir o assédio moral, é preciso que a empresa tenha 

meios para identificar, prevenir e coibir. Faz-se necessário leis especificas sobre o 

assunto, com o propósito de proteger a integridade do trabalhador.  

Por tanto, é de grande importância que o assédio moral no ambiente laboral 

seja reconhecido, debatido e prevenido, pois é uma ameaça real a saúde física e 

mental do sujeito. O assédio moral é um assunto que merece maior atenção, vez que 

caracteriza grande ofensa ao princípio da dignidade humana.    
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