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Os perversos são impacientes, não sossegam 

enquanto não causam problemas. 

Eles não conseguem ter uma boa noite de 

sono, a não ser que tenham desgraçado a vida 

de alguém. 

A perversidade é seu alimento e sua bebida; a 

violência seu remédio preferido. 

Os caminhos dos justos resplandecem com a 

luz: quanto mais vivem mais brilham. 

Mas o caminho da injustiça é escuridão cada 

vez maior: o injusto não vê nada, tropeça e 
cai, mas nem sabe em que tropeçou.  

 (A Mensagem, Bíblia em Linguagem 

Contemporânea, Provérbios 4:16-19) 

 





 

RESUMO 

 

Para realizar esta dissertação de mestrado partimos da pergunta: como se 

configura a sinergia perversa que se estabelece entre os aspectos 

pessoais e os aspectos contextuais na ocorrência do assédio moral, e 

como esta contribui não somente para a ocorrência, mas para o 

recrudescimento das consequências danosas do assédio? Começamos a 

investigação articulando o referencial teórico em torno de três eixos 

interdependentes – a contextualização da contemporaneidade do 

trabalho, as reflexões acerca do antagonismo entre poder e violência e 

perspectivas e conceitos acerca do assédio. Conduzimos um estudo que 

além de descritivo se caracterizou pela combinação de duas abordagens 

qualitativas de investigação, a narrativa e a fenomenológica. Através 

destas estratégias de pesquisa coletamos depoimentos de três sujeitos 

acerca da vivência do assédio moral. A abordagem narrativa do estudo 

foi pertinente para o levantamento das experiências, a ordenação e 

descrição destas em ordem cronológica e a sondagem de sentidos da 

experiência. O que realizamos com mais profundidade por meio da 

abordagem fenomenológica pela qual buscamos a compreensão do 

fenômeno do assédio através de uma captura da sua natureza. Para 

coletar os dados junto às participantes utilizamos entrevistas narrativo-

dialógicas. As análises foram feitas em duas fases – na fase da análise 

Ideográfica evidenciamos categorias abertas que representam 

convergências entre as experiências, e na fase seguinte, a Nomotética, 

analisamos as onze categorias elencadas à luz do nosso referencial. Por 

fim apresentamos um quadro-síntese no qual o fenômeno do assédio 

moral vivenciado pelas participantes da pesquisa foi evidenciado como a 

sinergia perversa que se constituiu como um processo gradual e 

progressivo de cooperação entre os aspectos pessoais identificados – 

Assédio causado por um indivíduo, Praticado por indivíduos-acessórios 

e Vítimas com agir-ético marcado por valores sólidos – e os aspectos 

contextuais identificados – Mudanças organizacionais, Deslocamento de 

poder, Ambiente organizacional de “nós e os outros”, Vítima com 

posição organizacional intermediária e Assimetria das relações de poder. 

Apesar de não ter a prerrogativa de tecer explicações generalizantes 

nosso estudo objetivou contribuir com o debate do tema do assédio 

moral e refletir alternativas teóricas e metodológicas para a tratativa do 

mesmo, além de corroborar com as vozes que o denunciam e lutam 

contra ele. 

Palavras-chave: Assédio moral, Organizações, Abordagem narrativa, 

Abordagem fenomenológica.  



  

 

ABSTRACT 

 

This dissertation was motivated by the following question: how do 

personal and circumstantial features combine to result in a perverse 

synergy found in instances of work harassment, and how its damaging 

consequences are intensified by such synergy? This investigation began 

with a literature review around three interdependent axes – a 

contextualization of the modern work place, reflections on the 

antagonism between power and violence in organizations, and concepts 

and perspectives on work harassment. In search for answers to the 

motivating inquiry we conducted a descriptive research also 

characterized by a combination of two qualitative approaches – narrative 

and phenomenological – gathering the testimonies of three individuals 

concerning their experiences with workplace harassment. The narrative 

approach was appropriate for gathering these experiences, organizing 

them in a chronological descriptive text that expounded their meaning. 

Greater understanding of these experiences were acquired through the 

phenomenological approach, where the nature of workplace harassment 

was more deeply assessed. The data was acquired through narrative and 

dialogic interviews with the participating individuals. The analysis was 

performed in two phases: in the ideographic analysis we sought open 

categories of experience where all interviews converge, while in the 

nomothetic phase we analyzed eleven categories ranked by our 

referential. Finally, we presented a synthesis where the workplace 

harassment phenomenon experienced by these individuals was shown to 

include this perverse synergy and was characterized by a slow and 

gradual process of cooperation between some identified personal 

features – e.g. harassment caused by a single individual or practiced by 

assistant-individuals and victims with solid ethical values – and 

circumstances – e.g. organizational changes, power shifts, “Us vs. 

Others” environments, victims in intermediary ranks, and asymmetrical 

power relationships. Despite not intending to draw generalizing 

conclusions, this study aimed to contribute to the workplace harassment 

debate by reflecting on theoretical and methodological alternatives to its 

treatment and to strengthen the voices that denounce and oppose this 

phenomenon. 

Keywords: Workplace harassment, Organizations, Narrative approache, 

Phenomenological approache.  
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1 INTRODUÇÃO  

 
Desocupado leitor: sem juramento meu embora, 

poderás acreditar que eu gostaria que este livro, 

como filho da razão, fosse o mais formoso, o mais 

primoroso e o mais judicioso e agudo que se 

pudesse imaginar. Mas não pude eu contravir a 

ordem da natureza, que nela cada coisa engendra 

seu semelhante. E, assim, o que poderá engendrar 

o estéril e mal cultivado engenho meu, senão a 

história de um filho seco, murcho, antojadiço e 

cheio de pensamentos díspares e nunca 

imaginados por ninguém mais, exatamente como 

quem foi engendrado num cárcere, onde toda a 

incomodidade tem assento e onde todo o triste 

barulho faz sua habitação? (Miguel de Cervantes 

– Dom Quixote, 1605).  

 

Miguel de Cervantes dá início assim a sua obra prima “Dom 

Quixote de la Mancha”, um clássico da literatura universal ocidental. A 

expoente obra do autor utiliza da paródia para contar a história de um 

excêntrico fidalgo, que enlouquecido pela muita leitura de romances de 

cavalaria, tem suas percepções, emoções, e valores guiados por uma 

ética de ação referente há um tempo já passado. A ironia da história se 

revela nas aventuras incomuns nas quais o pretenso herói se lança, 

permeadas por situações inusitadas causadas por sua percepção 

distorcida da realidade.  

No entanto, a citação de abertura, nos remete a respeito não à 

criatura da obra, mas ao seu criador, Cervantes, que nela reporta-se à sua 

íntima implicação com sua criação. Assim como para Cervantes, na 

trajetória da humanidade, a relação do homem com o trabalho e os 

afetos daí decorrentes, sempre se caracterizaram pela intrínseca 

vinculação com a própria vida e a condição de existência do ser. De 

acordo com Dejours (2010), não há “trabalho vivo” sem sofrimento, 

sem afeto, sem envolvimento pessoal, de forma que é o sofrimento que 

mobiliza a inteligência e guia a intuição. 

Na sua concretude, a atividade humana relacionada a um 

propósito de transformação específico com o decorrer do tempo e em 

diversas civilizações, produziu mitos, lendas, crenças e arquetipias, além 

de transformar a terra e o homem.  

Como exemplo, podemos citar o mito grego de Sísifo, que por 

sua astúcia e afronta, foi condenado por Zeus a executar um trabalho 
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exaustivo e repetitivo como maldição eterna – rolar uma pedra de 

mármore até o topo de uma montanha, e sempre que a tarefa fosse quase 

concluída, uma força irresistível faria a pedra rolar novamente para a 

base da montanha, obrigando-o a recomeçar. Encontramos também na 

Bíblia, livro central na constituição social das sociedades ocidentais de 

origem judaico-cristãs, a questão do trabalho com duplo significado: por 

um lado o trabalho como característica inerente ao Criador – que criou o 

mundo com o seu trabalho – e por outro o trabalho como uma das 

punições para a rebelião do homem.  

Da construção dos arquétipos de Sísifo e Adão até o homem 

contemporâneo há eras de separação histórica, e o que encontramos 

frequentemente na atualidade, no ideário popular é o trabalho 

configurado como palco de realização e desenvolvimento humano, onde 

supostamente o indivíduo tem se tornado mais autônomo e senhor de 

seu destino e conquistas.  

No entanto, para além da superficialidade dessa abstração, há 

evidências de aspectos controversos que eclodem na dimensão moral do 

sujeito como consequência da realidade contemporânea do trabalho.  Ao 

passo que a questão do trabalho tem sido também desígnio de estudos 

críticos que revelam que o mesmo tem se mostrado como campo 

prolífico para se investigar a incerteza, o sofrimento e o desconforto 

existencial. (CHANLAT, 1996; DEJOURS, 1996; SENNET, 2012; 

ENRIQUEZ, 1997). 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Na presente pesquisa abordaremos um fenômeno que pode ser 

entendido como uma dentre tantas experiências de sofrimento possíveis 

para o indivíduo no contexto das organizações, o assédio moral. 

Considerado como um dos desdobramentos nefastos da atual 

condição humana nas organizações, o fenômeno tem sido 

sistematicamente abordado nas últimas duas décadas pelas Ciências 

Humanas e da Saúde, pelo Direito e mais recentemente pelas Ciências 

Sociais Aplicadas.  

A evidência do assédio tem despertado o interesse não apenas do 

meio acadêmico-científico, mas da sociedade como um todo, 

considerando que suas manifestações afetam a vida dos indivíduos para 

além do ambiente de trabalho e da organização, gerando repercussões 

sociais, políticas e econômicas graves. (FREITAS, HELOANI e 

BARRETO, 2008).  
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A despeito das distintas áreas do conhecimento cristalizarem 

características inerentes às suas peculiaridades na tratativa do fenômeno, 

há um espírito comum sobre o mesmo que parece balizar o 

entendimento a seu respeito. Este entendimento pode ser sintetizado na 

declaração de que o assédio se constitui como toda e qualquer conduta 

hostil e abusiva que praticada de maneira repetida e sistematizada de 
um sujeito para com o outro, leve o agressor de maneira evidente ou 

dissimulada, a desestabilizar a vítima, consumindo-a emocionalmente, 
intelectualmente e psicologicamente, colocando em risco sua saúde, seu 

emprego e degradando o ambiente de trabalho. (HIRIGOYEN, 1998; 

FREITAS, 2001; HELOANI, 2004; FREITAS et. al, 2008, 

EYNARSEN, 2005).  

Heloani (2016) afirma que a “discussão sobre assédio moral é 

nova. O fenômeno é velho. Tão velho quanto o trabalho, isto é, quanto o 

homem, infelizmente” (2016 p. 30). No Brasil colônia, por exemplo, 

destaca o autor, índios e negros foram sistematicamente assediados, 

física e moralmente pelos colonizadores, que com premissa de suposta 

superioridade civilizatória, impuseram sua cosmovisão, bem como suas 

religião e costumes.  

Segundo Freitas (2007), pode ser observado que o tema alcançou 

em um espaço curto de tempo uma cobertura simultânea nos meios 

acadêmicos, jornalísticos, organizacionais, sindicais, políticos, médicos 

e jurídicos, o que é peculiar e de fato, marca a característica 

interdisciplinar de sua tratativa.  

Freitas (2011) ressalta também que a partir de 2008, uma onda de 

casos emblemáticos de suicídios verificados principalmente na França, 

em grandes corporações como a France Telecom, a EDF, a Peugeot, a 

Renault e o Carrefour, cometidos por funcionários dentro do ambiente 

de trabalho, foram relacionados à violência psicológica do assédio, o 

que gerou reações imediatas da imprensa e da população do país, que 

exigiram investigação por parte do poder público e medidas preventivas 

por parte das empresas. (2011 p. 54). Dejours, em entrevista concedida 

no ano de 2010, ao Jornal Público 2 de Portugal, perguntado acerca do 

aumento do número de suicídios no trabalho na França, afirmou de 

forma contundente que “um suicídio no trabalho é uma mensagem 

brutal”. (DEJOURS, 2010, p. 1). 

Assim, é pertinente realizarmos uma breve exposição concernente 

aos pressupostos e a maneira como o fenômeno vem sendo investigado 

cientificamente para bem situarmos a nossa pergunta de pesquisa.  

As primeiras evidências observadas do fenômeno do assédio no 

trabalho ocorreram na Escandinávia, na proposta de abordagem seminal 
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do psicólogo de origem alemã, radicado na Suécia, Heinz Leymann. Em 

meados da década de 80, o autor abordou o conceito de mobbing 

relacionado ao terror psíquico, ou psicoterror experimentado a partir da 

ambiência do trabalho.  

O termo mobbing, se pressupõe, foi utilizado primeiramente pelo 

etnólogo Kontad Lorenz, com o intuito de conceituar o comportamento 

agressivo de grupos de animais quando desejam expulsar um intruso. 

Nos anos 60 o termo também foi adotado pelo médico sueco Peter-Paul 

Heinemann, relacionado ao comportamento hostil apresentado entre 

crianças nos ambientes escolares, o que depois, em 1972, com a 

publicação de seu estudo, passou a chamar-se de bullying. A expressão 

mobbing, vem do verbo to mob do inglês, que significa maltratar, atacar, 

perseguir, sitiar. E ainda da palavra inglesa Mob – com m maiúsculo – 

que significa máfia. (HIRIGOYEN, 2011).   

De acordo com o Leymann, citado por Hirigoyen (2011), 

mobbing é um fenômeno que ocorre a partir de manobras hostis 

frequentes e repetidas no local de trabalho, “visando sistematicamente 

uma mesma pessoa, o mobbing provém de um conflito que degenera. É 

uma forma peculiarmente grave de estresse psicossocial.” 

(HIRIGOYEN, 2011, p. 77). Através de Leymann o conceito do 

mobbing se alastrou nos anos 90 nos países escandinavos e de língua 

alemã em meio aos profissionais que lidavam com a questão do estresse 

profissional. Em 1993 o psicólogo veio a publicar, a partir de suas 

investigações, o livro: “Mobbing, a perseguição no trabalho” o qual foi 

traduzido para várias línguas e ganhou grande notoriedade na Europa.  

De acordo com Hirigoyen (2011), Leymann continuou a fazer 

levantamentos acerca do mobbing nos anos que seguiram a publicação, e 

participou ativamente da formação de pesquisadores na área, além de 

criar uma clínica especializada para o tratamento de vítimas do assédio. 

O psicólogo trabalhou com vigor em pesquisas sobre o fenômeno até 

1999, quando veio a falecer. Como legado, deixou o despertar para a 

questão profunda e grave do assédio nas organizações, o que inclusive 

influenciou a criação do primeiro decreto legal específico na Europa em 

1994, em virtude de dados alarmantes, como a conclusão de que 15% 

dos suicídios na Suécia poderiam ser creditados em algum nível ao 

mobbing. 

É neste cenário de despertar para o fenômeno no fim da década 

de 90, que o tema ganhou proeminência mundial depois da publicação 

do livro “Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien” 

(Assédio Moral, a violência perversa no cotidiano) da psiquiatra e 

vitimóloga francesa Marie-France Hirigoyen, em 1998. A obra foi 
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traduzida para mais de 20 países e o tema alastrou-se rapidamente tanto 

nos meios seculares, quanto acadêmicos. Hirigoyen (2012) afirma que a 

destruição psicológica pelo assédio sempre existiu em toda a parte da 

sociedade, porém com conotações distintas que se materializam de 

acordo com a cultura e o contexto.  

A etimologia do conceito do fenômeno do assédio como “assédio 
moral” proposto por Hirigoyen (2012) vem da junção do termo 

“assediar” – no sentido de “submeter sem trégua a pequenos ataques 

repetidos” – o vocábulo “moral” – que dá a conotação da decorrência de 

uma tomada de decisão movida por um agir-ético. Desse modo, a autora 

define o assédio moral no trabalho como qualquer conduta abusiva – 

gesto, palavra, comportamento, atitude – que atente, por sua repetição 

ou sistematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física 

de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o ambiente de 

trabalho. (HIRIGOYEN, 2011, p. 17).  

Ressaltamos que na concepção da autora o assédio moral não está 

inserido na categoria de conflito interpessoal e sim é uma expressão de 

violência, uma vez que “o assédio moral se estabelece onde o conflito 

não pôde se estabelecer”. (HIRIGOYEN, 2011, p. 24). Essa ideia é 

importante para a compreensão do assédio em nossa pesquisa e sobre ela 

nos deteremos mais detalhadamente no referencial teórico, pois ela nos 

conduz a outro debate que iremos pontuar que é acerca da relação 

antagônica entre poder e violência, na medida em que ambos se 

constituem como exercício de dominação, no entanto por sua natureza e 

consequência se opõem e negam-se.  

Cabe fazermos aqui um parêntese para apontar à partir da 

definição dada por Abbagnano (2007) no seu Dicionário de Filosofia, 

como o termo “moral” carrega uma significação que é preponderante ao 

entendimento sobre o fenômeno no modo como nos propomos a abordar 

nesta pesquisa. Para o autor, Moral do latim Moralia diz respeito ao 

mesmo que Ética ou o objeto da ética, conduta dirigida ou disciplinada 

por normas, conjunto dos mores. Moral do latim Moralis, se constitui 

em um adjetivo que teria dois significados: o primeiro alusivo à doutrina 

ética e o segundo alusivo à conduta e, portanto, suscetível de avaliação, 

especialmente de avaliação positiva. “Assim, não só se fala de atitude 

moral para indicar uma atitude moralmente valorável, mas também 

coisas positivamente valoráveis, ou seja, boas”. (ABBAGNANO, 2007, 

p. 682).   

Uma designação importante é a distinção e as peculiaridades dos 

entendimentos acerca do assédio que se fixam dentro de diferentes 

tratativas ou terminologias usadas para designar o fenômeno. 
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Dependendo do termo utilizado – assédio moral, mobbing, bullying, 

entre outros – as concepções e os pressupostos acerca do fenômeno 

podem se diferenciar um pouco, de acordo com as perspectivas dos 

pesquisadores.  

Como exemplo, citamos uma vertente no tratamento do tema do 

assédio, na qual também nos apoiamos nesta pesquisa, é a vertente 

fundamentada nas pesquisas herdeiras dos estudos precursores sobre o 

assédio no norte da Europa, ou mais precisamente dos pesquisadores 

nórdicos. A percepção destes pesquisadores – a respeito da qual iremos 

abordar mais detalhadamente na revisão teórica – apesar de ter se 

originado no trabalho seminal de Leymann e de seu conceito de assédio 

como mobbing, em mais de uma década de trajetória de estudos, já 

avançou em diversas compreensões acerca do assédio, tratando-o 

principalmente como bullying.  

Uma das peculiaridades do conceito de assédio compreendido por 

estes pesquisadores é a questão de que a intencionalidade do agressor 

em causar dano à vítima é relativizada – o que se difere diametralmente 

da concepção de assédio moral, na qual a intencionalidade do agressor é 

elementar.  

No entanto, compreendemos que apesar de diferenciarem-se em 

alguns aspectos, as visões em relação à violência interpessoal do assédio 

convergem na maior parte dos sentidos e contribuem proficuamente para 

a construção de um arcabouço teórico para a tratativa do fenômeno. 

Assim, não é objetivo nosso opor visões ou buscar suas semelhanças, 

mas sim destacar compreensões que contribuam para o desenvolvimento 

do tema na perspectiva da nossa indagação de pesquisa. 

Uma compreensão básica que adotamos em nossa pesquisa – 

como destacam Zapf e Einarsen (2005) – é a de que o estudo do assédio, 

como violência interpessoal no ambiente das organizações tem sido 

guiado no campo cientifico, pela preocupação em descrever e 

compreender o fenômeno, e não por uma teoria específica. (2005, p. 

238).  

No Brasil, a disseminação da temática do assédio moral teve 

início a partir do ano 2000, quando a médica do trabalho Dra. Maria 

Margarida Barreto, ainda sem adotar a terminologia assédio moral, 

elaborou sua dissertação de mestrado em Psicologia Social na PUC-SP e 

expôs sua pesquisa realizada com 2.072 trabalhadores, por meio dos 

atendimentos que prestava como médica do trabalho em um sindicato de 

trabalhadores da indústria, em São Paulo.  

A dissertação, que deu origem ao livro “Violência, Saúde e 

Trabalho: Uma Jornada de Humilhações”, na qual a autora ao identificar 
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o sentimento de humilhação que muitos trabalhadores relatavam 

emocionadamente, desenvolveu uma investigação científica para 

aprofundar a questão. No seguinte trecho da obra, entendemos os 

critérios primordiais da pesquisa da autora: 
(...)do universo inicial de 2.072 trabalhadores com 

quem conversei 42% (870) relataram vivência 

com situações de humilhação. Consistiam em 494 

mulheres e 376 homens e pertenciam a 97 

empresas (...) todos confirmavam a vivência de 

constrangimentos e desqualificações com 

respostas variadas: "me senti humilhado"; sem 

valor; um lixo; um joão-ninguém"; "um pedaço de 

papel amassado"; "uma coisa"; "um objeto"; "um 

trapo de pano velho", entre outros. Se 

inicialmente diziam "senti-me igual a pó"; "um 

lixo"; "sem valor", perguntava-lhes o que isso 

significava, e a resposta reafirmava o anterior: 

"Humilhado". Sentir-se humilhado era a "chave" 

para a continuidade da conversa. (BARRETO, 

2003, p.29).  

 

Tratando com os profissionais já adoecidos, Barreto (2003), 

percebeu que muitas vezes estes não conseguiam explicitar a causa de 

sua doença, em virtude da dificuldade de estabelecer nexo causal entre o 

trabalho e o adoecimento. Nas descrições das mais de 580 horas de 

entrevistas com os trabalhadores, a autora identificou relatos 

emocionados, dos quais chamaram a atenção, “aqueles permeados por 

choro, suspiros, pausas e silêncio prolongados e fala entrecortada”. 

(BARRETO, 2003, p.31).  

Para caracterizar o assédio moral, e o distinguir de outros 

sofrimentos oriundos do trabalho, Hirigoyen (2011) afirma que neste 

ocorre à predominância da vergonha e da humilhação na vítima, e 

diferentemente de outras contingências que causam mal-estar no 

trabalho, das quais o indivíduo consegue se recuperar quando é dele 

afastado, no assédio as consequências são cortantes e podem progredir 

para um quadro de estresse pós-traumático ou mesmo transtornos na 

personalidade, ao passo que se observa que mesmo ao afastar-se da 

ambiência hostil, ou seja, da fonte de seu sofrimento, a vítima ainda 

sente medo, ansiedade e sente-se fragilizada. Para a autora “o estresse se 

torna destruidor pelo excesso, mas o assédio é destruidor por si só”. 

(2011, p. 20).  
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Neste sentido, Tolfo e Garcia (2011) contribuem com este 

entendimento ao afirmar que frequentemente é evidenciado, além do 

sentimento de vergonha, o sentimento de culpa nas vítimas de assédio 

moral.   

Na ocorrência do assédio alguns modos são comuns e podem ser 

observados em variados contextos, a partir de uma dinâmica psicológica 

evidente: a recusa à comunicação, a desqualificação pessoal, a criação 

de descrédito, a indução ao erro e o isolamento. Sendo que, todas estas 

ações se efetivam em um enredamento que busca dominar e subjugar a 

vítima. (HIRIGOYEN, 2011; BARRETO, 2003).  

Tolfo, Silva e Krawulski (2013) destacam também, a partir de 

Hirigoyen, quatro grupos de práticas pelas quais o assédio caracteriza-

se, que englobam os mecanismos destacados, a saber: a precarização das 

condições de trabalho, o isolamento e negação da comunicação, o ataque 

contra a dignidade da pessoa e por fim a violência verbal, física ou 

sexual. 

O pensamento desenvolvido por Hirigoyen inicialmente, ficou 

marcado por uma visão do assédio como expressão de uma violência 

perversa, na qual as questões do perfil do agressor perverso e do 

enredamento da vítima desempenhavam papel preponderante. Em 

virtude da proeminência alcançada por seu primeiro livro com respeito 

ao assédio moral, Hirigoyen, no ano de 2001, lançou seu segundo livro 

sobre o tema – “Malaise dans le travail”, traduzido no Brasil como 

“Mal estar no trabalho: redefinindo o assédio moral”. Nele, a autora 

apresenta análises e conclusões a partir de investigações empíricas e 

aprofunda a questão da violência, caracterizando-a relativamente ao 

contexto das organizações, em virtude de que em sua primeira obra o 

tema foi articulado de forma mais ampla, evidenciando o assédio desde 

as vivências familiares e entre casais.  

De acordo com Heloani (2016) é nesta segunda obra que 

Hirigoyen relativiza alguns dos seus pressupostos iniciais acerca do 

assédio, principalmente no que se refere às características pessoais e 

comportamentais do assédio, haja vista que a autora volta o olhar mais 

ao entendimento de como os aspectos contextuais e organizacionais 

operam na ocorrência do assédio.  

Mesmo a relativização proposta por Hirigoyen, de acordo com o 

autor, ainda não é suficiente para dar conta do fenômeno, pois em sua 

concepção as causas principais da ocorrência do assédio residem 

invariavelmente na questão da organização do trabalho na 

contemporaneidade, isto é nos aspectos sócio contextuais nos quais 

organização e atores estão imersos. Esta percepção de Heloani (2016) se 
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opõem as tendências de investigação que entendem o assédio como um 

fenômeno que ocorre no âmbito das individualidades, como uma 

“perversão do ego”, no domínio estritamente psicopatológico.  

Franco, Druck e Selligmann-Silva (2010) apontam que a 

violência psicológica no ambiente das organizações, pode ocorrer 

esporadicamente ou em momentos críticos, a partir de conflitos 

interpessoais ou quando situações geradoras de grande ansiedade 

venham a causar descontrole emocional. As autoras afirmam que em tais 

ocasiões, por não haver a deliberada intenção de causar dano, e mesmo 

que haja mal-estar, frustração, ressentimento ou adoecimento, não se 

trata de assédio. No entanto quando a dignidade do trabalhador é 

sistemática e deliberadamente atacada, configura-se o assédio, que pode 

ser individual ou coletivo.  

De acordo com as autoras a finalidade do uso intencional da 

violência é de duas ordens: obter a submissão às imposições de 

produtividade ou provocar a demissão. Sendo que às vezes, as duas 

finalidades estão vinculadas e ademais, não importando a modalidade do 

assédio, uma vez estabelecido, tende a levar à vulnerabilização da saúde 

e a potencialização dos riscos de adoecimento mental ou do tipo 

psicossomático por parte do indivíduo.   

Soboll (2008), ao buscar uma ampliação conceitual acerca do 

fenômeno, propõe uma distinção entre assédio organizacional – 

apontado como resultante de uma estratégia de gestão – do assédio 

moral propriamente dito, no qual o responsável, o agressor, pode ser 

individualizado.  

No entanto, Franco et al. (2010) apontam que fazer a distinção 

entre as duas modalidades não é algo simples. As autoras, assim como 

Heloani (2016), compreendem que a interpretação menos 

individualizante do assédio contribui para evitar a vitimização do 

assediado, e evitar simultaneamente, dois agravos: primeiramente, 

atrapalhar a percepção das reais origens da escalada do assédio e o 

enfrentamento coletivo do problema, e em segundo lugar dificultar a 

superação dos danos psíquicos daqueles que são levados a se concentrar 

no papel de vítima. (FRANCO et al, 2010, p. 239). 

Para os autores tributários da perspectiva que evita problematizar 

o fenômeno a partir da análise da dinâmica que se estabelece entre 

agressor e vítima, tratar o assédio moral pelo viés individualizante seria 

corroborar com a privatização das relações de justiça e igualdade social 

e assim privatizar o sofrimento dos sujeitos, negando um contexto 

maior, global, no qual as relações humanas se engendram e estão 

conectadas. (HASHIZUME, 2015; HELOANI, 2016).  
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Essa tensão entre as tendências de pesquisa do fenômeno do 

assédio que se voltam mais para uma perspectiva ou outra nos conduz 

ao debate que antecede e provoca à nossa pergunta de pesquisa.   

 

 

1.2 PERGUNTA DE PESQUISA  

 

Consideramos que do lugar de onde nos manifestamos, qual seja 

o campo dos estudos organizacionais, é muito proveitoso e coerente 

compreender o assédio moral para além do antagonismo entre agressor e 

vítima. Ao passo que entendemos que a ocorrência dessa violência se 

constitui como uma afronta à dignidade humana e está intrinsecamente 

relacionada com as realidades organizacionais contemporâneas e as 

práticas sociais daí subjacentes. De forma que não poderíamos 

negligenciar a implicação que as fórmulas organizacionais produzidas 

na contemporaneidade têm na reprodução de patologias sociais – e a 

esse respeito nos deteremos na revisão teórica com cuidado.  

Não obstante, entendemos, também, que negar a autenticidade do 

comportamento dos indivíduos nas organizações, limitando a 

compreendê-lo preponderantemente pelos determinantes contextuais é 

negar a capacidade de resistência, reflexão e crítica dos sujeitos, uma 

vez que não estamos nos confrontando com um comportamento trivial, 

ou um modo de agir sem implicações de alteridade. Outrora estamos a 

nos confrontar com um fenômeno que passa pela deliberação consciente, 

pelas escolhas ético-políticas, seja na posição de agir ou não com 

iniquidade ou na posição de como reagir e se constituir em face à 

iniquidade e à injustiça.  

Apesar de compreendermos que não é o caso de estarmos a 

fundar uma era ao trazer o tema do assédio moral para ser investigado 

no campo dos estudos organizacionais, identificamos a possibilidade de 

nele, indagar particularmente acerca desse elo complexo e multifacetado 

no qual o fenômeno se constitui, a saber, a sinergia perversa
1
 que se 

estabelece entre os aspectos pessoais e os aspectos contextuais na 

ocorrência do assédio.  

                                                        
1 Inspiramo-nos para criar essa expressão a partir de Evelina Dagnino (2004) no artigo 
"Construção democrática, neoliberalismo e participação: os dilemas da confluência perversa", 

no qual a autora aponta dois projetos políticos de poder que no Brasil durante o período da 

redemocratização na década de 80 preconizavam a participação popular, mas com fins opostos. 
Perverso para a autora é a incoerência entre os dois projetos, apesar de estes estarem em estado 

de confluência. 
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Por aspectos pessoais compreendemos que correspondem aos 

comportamentos, as convicções, as crenças, os valores, as atitudes, as 

posturas, enfim, tudo que se reflete na conduta ético-política do sujeito.  

Por aspectos contextuais entendemos que se constituam pelas 

variáveis relacionadas tanto à organização – estrutura, cultura ou 

objetivos, quanto às variáveis relacionadas ao contexto social, 

econômico, político, cultural e histórico.   

Ora, não pretendemos nos servir da expressão sinergia perversa 

de modo insipiente. Isso posto esclarecemos que adotamos o termo 

sinergia como significado de “coordenação de diferentes faculdades ou 

forças, ou então a ação combinada de diferentes fatores”. 

(ABBAGNANO, 2007, p. 903). E a adjetivação perversa, como a 

concepção da consequência potencialmente má e cruel que se desenrola 

a partir do assédio.  

Enfatizamos que não é proposta da nossa investigação um debate 

aprofundado acerca de perversão, nas categorias fixadas pela Psicanálise 

enquanto referencial científico. Porém, não negamos que a visão acerca 

de assédio moral proposta por Hirigoyen (2011, 2012), a qual se utiliza 

da ideia de perversão, nos instiga o pensar, visto que permite tratar o 

fenômeno da violência do assédio dentro da lógica da reflexão moral, ao 

estabelecer categorias de condutas más e boas, e não apenas de 

adequadas ou inadequadas.  

Termos como mal e bem, bondade ou maldade, não são simples 

de serem articuladas no debate dos estudos organizacionais, no entanto é 

nosso ensejo fazê-lo para refletir acerca da dimensão ético-política das 

ações dos sujeitos, não apenas classificando-as entre desejáveis ou 

indesejáveis. Pois entendemos que bem ou mal denotam a natureza das 

ações, e desejável ou indesejável podem denotar apenas a utilidade ou o 

fim das ações.  

Para conceituar a particularidade da nossa percepção nessa 

pesquisa, que busca não fugir do olhar ético em relação à questão do 

mal, citamos Bauman e Donskis (2014), em “Cegueira Moral: a perda 
da sensibilidade na Modernidade Líquida”, os quais propõem que na 

atualidade o mal não está preponderantemente encerrado às guerras ou 

às ideologias totalitárias, de modo que se revela mais frequentemente 

“quando deixamos de reagir ao sofrimento de outra pessoa, quando nos 

recusamos a compreender os outros, quando somos insensíveis e 

evitamos o olhar ético”.  (BAUMAN e DONSKIS, 2014, p. 16). 

Feitas estas considerações, e motivados a colaborar com o avanço 

do debate acerca do assédio moral nas organizações, nos conduzimos à 

pesquisa ao questionarmos: Como se configura a sinergia perversa que 
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se estabelece entre os aspectos pessoais e os aspectos contextuais na 

ocorrência do assédio moral, e como esta contribui não somente para a 

ocorrência do assédio, mas para o recrudescimento de suas 
consequências danosas? 

Ao considerar o fato de que o ponto de partida de nossa 

investigação é uma pergunta, uma indagação para a qual buscaremos 

resposta indo a campo e investigando casos de pessoas que vivenciaram 

a experiência que procuramos entender, iremos utilizar a combinação de 

duas abordagens metodológicas para instrumentalizar a pesquisa – as 

abordagens narrativa e fenomenológica. 

Como desejamos investigar o fenômeno do assédio através das 

experiências de indivíduos que o tenham sofrido, estas abordagens serão 

convenientes pois irão permitir tanto organizar os relatos com foco em 

seus sentidos e significados e na identificação de elementos-chave, 

quanto capturar a essência da natureza do fenômeno que foi vivenciado. 

 

1.3 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS  

 

A partir do proposto, podemos determinar os objetivos que se 

enseja alcançar com esta pesquisa, desde o de natureza geral até os 

específicos. 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Evidenciar como se configura a sinergia perversa que se 

estabelece entre os aspectos pessoais e os aspectos contextuais na 

ocorrência do assédio moral, e como esta contribui não somente para a 

ocorrência do assédio, mas para o recrudescimento de suas 

consequências danosas.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

Descrever a partir dos depoimentos dos sujeitos da pesquisa o 

fenômeno do assédio moral vivenciado, evidenciando como estes se 

estruturaram em termos de dinâmica e consequências, bem como, de que 

maneira foi sentido e enfrentado pelos sujeitos. 

 



25 

 

Identificar e elencar, a partir das narrativas dos sujeitos da 

pesquisa, os aspectos pessoais e os aspectos contextuais implicados na 

ocorrência do assédio moral em sua vivência.   

 

Propor um quadro-síntese – metateórico – acerca de como se 

configura a sinergia perversa que se estabelece entre os aspectos 

pessoais e os aspectos contextuais na ocorrência do assédio moral. 

 

 

1.4 MOTIVAÇÃO E ESTRUTURA DO ESTUDO  

 

A importância do nosso estudo reside principalmente no tema em 

abordar o tema – o assédio moral – no campo dos estudos 

organizacionais. Nosso ponto de partida é uma preocupação genuína, 

uma inquietação com o desejo de colaborar com o avanço do estudo 

acerca dessa violência que tem marcado a vida e a trajetória profissional 

de tantos indivíduos na atualidade, nos contextos organizacionais.  

Observamos que apesar da violência do assédio estar intimamente 

entrelaçada com o fator organização – pois este é o lugar onde ela ocorre 

– o tema não tem se constituído em uma preocupação preponderante nos 

estudos organizacionais. Outros campos como o Direito e a Psicologia 

estão muito mais avançados nesse debate.   

Existem bons estudos e pesquisadores sérios no campo dos 

estudos organizacionais com preocupação com o tema, no entanto 

percebemos que ele não tem ganhado relevância como se esperaria em 

um campo de estudos que tem o seu foco nas organizações e nos 

fenômenos que aí se cristalizam. Apesar de as organizações existirem 

por meio das pessoas, com as pessoas e para as pessoas – nos parece 

que o campo muitas vezes, tem um olhar dos fenômenos organizacionais 

fundado no “apesar das pessoas”. 

 Em termos práticos, buscamos com esta pesquisa debater acerca 

do fenômeno do assédio moral para coadjuvar com outros estudos que 

através de investigações empíricas, teóricas, conceituais e práticas têm 

buscado intervir na realidade das organizações para contribuir com o 

desenvolvimento de ambiências de trabalho que acolham a justiça, a 

dignidade e a tolerância.  
Destarte, este estudo se justifica porque o assédio moral é um 

fenômeno que por sua abrangência e consequências – individuais, 

organizacionais e sociais – consiste em uma questão básica da 

democracia e dos direitos humanos na contemporaneidade.  
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Enfim, que esta pesquisa possa se somar, mesmo que 

timidamente, com as vozes que tem lutado para combater e prevenir o 

assédio, além de buscar justiça para aqueles que o sofreram.  

Em termos de estrututa o nosso estudo está organizado em cinco 

capítulos, ou partes. Na primeira parte, o tema da pesquisa é 

contextualizado e apresentamos a indagação da pesquisa, quais são os 

seus objetivos e quais são suas motivações.   

Na segunda parte trazemos a revisão teórica que mostra as 

referências conceituais que trazemos para a pauta da pesquisa para tentar 

entender o fenômeno do assédio da maneira como ele tem se revelado 

nas organizações na contemporaneidade.  

Nesta seção partimos de uma contextualização acerca de como a 

categoria trabalho vem sendo entendida desde a modernidade. Passamos 

por uma reflexão acerca do antagonismo entre poder e violência para 

entender como as relações de poder abrem espaço para que a violência 

se instaure e por fim apresentamos uma revisão conceitual acerca do 

fenômeno do assédio moral propriamente dito.  

No terceiro capítulo apresentamos o nosso marco metodológico, 

no qual caracterizamos o nosso estudo dentro das abordagens narrativa e 

fenomenológica, e explicamos como essa escolha instrumentalizou a 

nossa pesquisa na busca por responder a nossa indagação.  

Na quarta parte apresentamos as narrativas dos sujeitos da 

pesquisa, os resultados das analises feitas a partir destas e articulamos 

uma reflexão acerca dos dados obtidos no intuito de propor uma 

resposta para a nossa pergunta de pesquisa. E por fim, no quinto 

capítulo apresentamos as reflexões finais do estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 
Com efeito, quem está qualificado para dominar 

os homens senão aqueles que lhes dominam a 

consciência e dispõem de seu pão?...Sem dúvida, 

recebendo de nós os pães, verão bem que 

tomamos os deles, ganhos com seu próprio 

trabalho, para distribuí-los, sem nenhum milagre; 

verão bem que não mudamos as pedras em pão; 

mas o que lhes causará mais prazer que o próprio 

pão será recebê-lo de nossas mãos! 

(Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazov, 1879).  

 

Antes de nos empenharmos em entender a fundo o desastroso 

fenômeno do assédio, se faz conveniente a articulação reflexiva de 

algumas questões para a compreensão da contemporaneidade do mundo 

do trabalho, de tal forma que possamos asseverar e caracterizar de forma 

apropriada esta violência. Na medida em que entendemos como Dejours 

(2010), o qual afirma que o assédio moral nas organizações não é algo 

novo, no entanto as consequências na vida dos indivíduos estão muito 

mais sombrias e profundas nos dias de hoje, de maneira que esta 

violência emerge em um cenário constituído por uma ética relativamente 

nova, na qual as relações de solidariedade e os laços entre os indivíduos 

são frágeis e o individualismo se sobrepõe a um projeto político comum. 

(DEJOURS, 2010; DRUCK, 2011; SENNET 2012; BAUMAN e 

DONSKIS, 2014).  

Portanto para construirmos um referencial que nos permita refletir 

acerca do assédio moral nas organizações e também nos permita 

construir critérios de análise para os dados que encontraremos no campo 

empírico, compreendemos que é proveitoso realizarmos uma articulação 

teórica em três movimentos interdependentes, a saber: 

 Primeiramente nos preocupamos em contextualizar a 

contemporaneidade do mundo do trabalho a partir do 

entendimento do contexto sócio-político-histórico no 

qual o ideário acerca do trabalho se formou a partir da 

modernidade. Também refletimos sobre a realidade da 

organização do trabalho na contemporaneidade e por fim 

as consequências desta realidade para os indivíduos.  

 Em um segundo movimento, a partir do entendimento de 

que o assédio moral na ambiência do trabalho ocorre nas 

relações de poder constituídas no cerne das organizações, 
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é conveniente refletirmos como se abre caminho para 

que a violência ocorra nestas. O que demonstramos a 

partir do debate da relação antagônica entre poder e 

violência, na medida em que ambos se constituem como 

exercício de dominação, no entanto por sua natureza e 

consequência se opõem e negam-se.  

 E por fim, ponderamos acerca do fenômeno do assédio 

moral nas organizações, a partir de concepções e 

construções teóricas que vem sendo feitas a respeito dele, 

bem como as principais características identificadas, as 

relativizações, as dinâmicas inerentes, as evidências e as 

consequências do mesmo.  Estabelecendo no final o 

conceito do que convencionamos a chamar nesta 

investigação de sinergia perversa.  

 

 
2.1 DO HOMEM E DO TRABALHO: A evolução da questão do 

trabalho do advento da modernidade à contemporaneidade.  

 
Neste primeiro momento da revisão teórica contextualizamos a 

contemporaneidade do mundo do trabalho a partir do entendimento do 

contexto sócio-político-histórico no qual o ideário acerca do trabalho se 

formou a partir da modernidade; refletimos acerca da realidade da 

organização do trabalho na contemporaneidade; e por fim debatemos as 

repercussões desta realidade para os indivíduos.  

A relevância desta articulação teórica para a compreensão do 

fenômeno do assédio moral está no fato de que a partir da compreensão 

do trabalho partindo de uma perspectiva social, passando pela 

perspectiva organizacional e chegando à perspectiva individual, nos 

indica em que espírito a categoria trabalho está moldada no imaginário e 

nas práticas sociais e como estes proporcionam ambiência para a 

ocorrência do assédio nas formas como ele ocorre. 

 

 

2.1.1 Concepções introdutórias acerca do trabalho na modernidade  

 

Em termos de etimologia, nas línguas de origem latina, a palavra 

trabalho origina-se do latim tripaliare, que significa “torturar”. Por sua 

vez, o termo é derivado de tripalium (instrumento de tortura composto 

por três paus). “Da ideia inicial de sofrer, passou- se para a ideia de 
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esforçar-se, lutar, pugnar, e, por fim, trabalhar.” (CUNHA 1986, p. 

779). A palavra então passou ao Francês como travailler, conotando 

“sofrer, sentir dor”. Bauman (2001), afirma que de acordo com o 

Dicionário Oxford de Inglês, há registros de que em 1776 a palavra 

“labour” (trabalho) foi aplicada pela primeira vez, no sentido de esforço 

físico dirigido a atender as necessidades materiais da comunidade.  

Conforme Caniato e Lima (2008), considerando-se a dimensão 

humana, trabalho é um conceito que remonta a definições construídas 

desde o século quarto antes de Cristo, na Grécia. Na visão aristotélica, o 

trabalho é uma das três atividades próprias ao homem por meio da qual 

este se desenvolve e humaniza-se. (CANIATO e LIMA, 2008, p.177).  

Em sua obra “A Condição Humana”, a filósofa política Hannah 

Arendt (2014) propõe uma reflexão relevante a respeito da vita activa do 

homem, que pode ser designada por três atividades humanas 

fundamentais: a obra, o trabalho e a ação, as quais se configuram 

inerentes à condição humana como conhecemos. A distinção singular 

que a autora faz entre as três atividades é essencial para o entendimento 

do seu pensamento e tenciona a temática do trabalho e como esta é 

comumente abordada na atualidade. Com a reflexão de Arendt é 

possível ampliar o escopo do debate para uma perspectiva para além da 

abordagem materialista do trabalho.  

Para Arendt (2014), a obra é a atividade que diz respeito ao 

processo biológico do corpo humano. É regido pela necessidade. “A 

condição humana da obra é a própria vida”. (ARENDT, 2014, p. 15).  

Como trabalho, a autora entende ser a atividade que corresponde ao 

artificialismo da existência humana, ou seja, o trabalho é o produtor do 

mundo artificial das “coisas”, diferentes do ambiente natural. É 

impulsionado pela utilidade. Para distinguir um do outro, a autora utiliza 

as expressões “trabalho das nossas mãos” e “obra do nosso corpo”, 

distinguindo o homo faber que “faz” (trabalha sobre) do animal 

laborans que “labora” (se mistura a sua obra). Da sobreposição entre as 

duas atividades se constitui o artifício humano, que de forma geral são 

materialidades relativamente duráveis destinadas a utilização.  

Por sua vez, a ação, Arendt (2014) concebe como sendo a única 

atividade que se sucede diretamente entre os homens sem mediações 

materiais. Diz respeito a existir e estar “entre os homens” ou morrer e 

deixar de se estar “entre os homens”. É o reconhecimento da 

individualidade, da sujeição ao mundo. Arendt entende que é através 

dos atos e das palavras que imbricados e somados engendram a 

“humanidade” do que é ser humano – é o segundo nascimento. 

(ARENDT, 2014, p. 189). Outras duas características da ação é estar 
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pautada na pluralidade humana – somos todos diferentes, porém todos 

humanos, e a revelação singular da identidade humana, através da 

singularidade do corpo e do som singular da voz de cada indivíduo.   

Bauman (2001), afirma que pela capacidade de dar forma ao 

informe e duração ao transitório, o trabalho adquiriu centralidade e 

posto de principal valor na modernidade, pois foi através deste que a 

promessa moderna da razão e do progresso foi construída. 

Compreendido dessa forma o trabalho, era a atividade que supostamente 

a humanidade como um todo estaria naturalmente destinada a lograr. A 

“condição humana” estava vinculada intrinsecamente a ambição de 

submeter, aparelhar e colonizar o futuro pela transformação material do 

mundo.  

O sociólogo propõe também que, ao designar o trabalho como a 

principal atividade humana, na modernidade se solidificou a concepção 

de que trabalhar leva ao aperfeiçoamento moral e elevação geral dos 

padrões éticos da sociedade como um todo, à medida que, não trabalhar, 

leva a privação, a miséria, e mesmo a depravação. (BAUMAN, 2001, p. 

157,158).Segundo Arendt (2014) ainda, a era moderna trouxe a 

consagração teórica do trabalho, o que resultou na transformação da 

sociedade em uma sociedade operária.  

Nessa concepção, Braverman (1987), afirma que o trabalho é 

uma atividade que altera o estado natural dos materiais melhorando 

assim sua utilidade, desta forma o homem, partilha com outras espécies 

a atividade de atuar sobre a natureza buscando transformá-la para 

melhor satisfazer suas necessidades. O que diferencia o trabalho 

humano das outras espécies é que este é consciente e proposital, “no fim 

do processo do trabalho aparece um resultado que já existia antes 
idealmente na imaginação do trabalhador” (BRAVERMAN, 1987, 

p.49).  Dessa forma o trabalho como atividade com um propósito, 

orientado pela inteligência, é produto único do homem.  

Braverman (1987), afirma que o trabalho como todos os 

processos vitais e funções do corpo humano são de propriedade 

inalienável do indivíduo. No entanto, tratando-se do trabalho no modo 

de produção capitalista, nos deparamos com um arranjo social no qual o 

trabalho excedente dos indivíduos (sabidamente o homem é capaz de 

produzir mais do que consome) é apropriado pelo capitalista (dono dos 

meios de produção) e desta relação este obtém o seu lucro, ou mais-

valia. O que o trabalhador vende e o que o capitalista compra, não é uma 

quantidade contratada de trabalho, mas a força para trabalhar por um 

período contratado de tempo. (BRAVERMAN, 1987; HUBERMAN, 

1986). 
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Coutinho (2009), ao citar Blanch (2003), propõe uma definição 

abstrata e genérica acerca do trabalho, que engloba todas as 

representações dos trabalhos concretos e específicos, à medida que 

entende a categoria trabalho como uma atividade humana, individual ou 

coletiva, de caráter social, complexa, dinâmica, mutante e irredutível a 

uma simples resposta instintiva ao imperativo biológico da 

sobrevivência material. E como atividade tal, distingue-se pela sua 

natureza reflexiva, consciente, propositiva, estratégica, instrumental e 

moral.  (COUTINHO, 2009, p. 191).  

Historicamente o constructo “trabalho” no modo de produção 

capitalista, caracterizado principalmente pela separação entre o 

trabalhador e os meios de produção, não se deu de maneira natural e 

orgânica. Todavia caracterizou-se por um processo marcado por tensões 

e conflitos inexoráveis iniciado no declínio da Idade Média, 

principalmente nos séculos XIII e XIV. De acordo com Leo Huberman 

(1986) no processo de transformação nos modos de produção – entre o 

esgotamento do modo de produção feudal e a ascensão da classe 

comerciante burguesa – está o cerne da separação entre o trabalhador e 

os meios produtivos.   

Durante a maior parte do período histórico do modo de produção 

feudalista, os bens de consumo necessários eram produzidos nos 

pequenos núcleos familiares que deles dependiam. No entanto, com o 

declínio das propriedades feudais e o crescimento do comércio e do uso 

de dinheiro, surgiu o chamado “artesanato profissional”. Este pode ser 

definido no arranjo produtivo onde um artesão, que tinha domínio de 

meios e técnicas para a produção de um determinado bem de consumo 

(sapatos, pães, velas, louças, roupas, entre outros), os produzia em 

pequena escala e os comercializava em feiras ou lojas. (HUBERMAN, 

1986; CASTEL, 2013).   

A oficina neste período, caracterizada como o espaço da 

produção destes bens, ficava na casa do artesão e toda a vida familiar 

orbitava em torno deste esforço. Os grupos de artesões que fabricavam o 

mesmo produto organizavam-se em coletivos chamados de 

“corporações”, que através da força do grupo buscavam melhores 

condições de produção e lucratividade. A distância entre trabalhador e 

patrão não era grande. “O jornaleiro vivia com o mestre, comia a mesma 

comida, era educado da mesma forma, acreditava nas mesmas coisas e 

tinha as mesmas ideias”. (HUBERMAN, 1986, p. 55).  

Porém, conforme demonstrado por Castel (2013), com o 

crescimento da escala das oficinas, com o aumento da lucratividade e a 

centralização do poder em alguns seguimentos produtivos, através das 
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corporações (que a princípio representavam tanto o mestre, quanto o 

aprendiz), o relacionamento social, inicialmente simbiótico entre 

mestres e seus ajudantes foi ganhando outros contornos.  

Com o tempo as classes se diferenciaram em virtude de conflitos 

de interesses, abusos de poder, e imposições demasiadamente rígidas 

para a emancipação dos aprendizes, formando uma classe de 

assalariados vitalícios. A crise instaurada por estes conflitos minou o 

sistema de comunidades de ofício pelo interior, repercutindo inclusive 

com os primeiros movimentos organizados de greve do modo de 

produção capitalista. (HUBERMAN, 1986; CASTEL, 2013).  Não cabe 

aqui aprofundarmos este contexto, no entanto, observamos que há uma 

questão relevante a ser destacada nele, que é a origem do antagonismo 

entre “quem paga” e “quem é pago” nas relações de produção, o que 

depois viria a ser entendido como o conflito entre capital e trabalho.  

Neste sentido, Bauman (2001) afirma que Karl Polanyi, 

atualizando Karl Marx, sugere que a gênese da grande transformação 

que originou a nova ordem industrial foi a expropriação sofrida pelos 

trabalhadores de suas fontes de existência. O autor afirma ainda que esse 

evento foi parte de um processo mais amplo, no qual a produção e a 

troca deixaram de se inscrever num modo de vida indivisível e 

inclusivo, e foram criadas as condições para que o trabalho fosse 

considerado como mera mercadoria e tratado como tal. (BAUMAN, 

2001, p. 163).   

Aktouf (2001) acrescenta que o centro do processo de 

desumanização do homem é a alienação no trabalho e nas relações de 

produção nas quais ele está inscrito. Neste processo, o trabalhador se 

aliena vendendo sua força de trabalho, e não seu trabalho, que seria a 

expressão de um ato criativo, “contribuindo com o desenvolvimento e 

com a consolidação de potências (mercadorias, lucros, capital) que lhe 

são exteriores, estranhas e, em definitivo, hostis”. (AKTOUF, 2001, 

p.20).  

 

 

2.1.2 O trabalho no contexto da Revolução Industrial 

 

De acordo com Bukharin (1970), na relação capital e trabalho as 

dinâmicas relacionais entre os homens no processo produtivo quase 

sempre não ocorrem de forma linear, os seus agrupamentos acontecem 

de maneira sobreposta – um grupo de trabalhadores se determina no 

processo de trabalho acima de outro. Fato que é determinado pela posse 

ou não dos meios de produção. Essa assimetria de poder, geradora de 
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dominação/submissão, é questão central das relações antagônicas e 

conflituosas que ocorrem no modo de produção capitalista. Que por sua 

vez fundamentou-se ideologicamente, durante a Revolução Industrial, 

nos princípios de liberdade de mercado, de autodeterminação individual 

e de racionalidade científica da modernidade.  

A respeito deste ideário, Huberman (1986), remetendo-se ao 

período histórico do início da Revolução Industrial, afirma que do 

mesmo modo que a ciência natural evoluiu e desenvolveu explicações 

físicas para o funcionamento do mundo das coisas, os economistas 

ocuparam-se de desenvolver uma série de leis que supostamente, regiam 

o mundo social e econômico. O autor afirma que os economistas do 

período, evocaram a naturalidade das leis físicas para as leis 

econômicas, de modo que estas deveriam ser adotadas estoicamente, 

senão as consequências sociais seriam drásticas. 

Indiferentes aos resultados sociais das práticas promulgadas, as 

premissas da chamada “Economia Clássica”, legitimou nos detentores 

dos meios de produção, o anseio pelo lucro e consequentemente a 

inerência do trabalhador de se submeter ao assalariamento. A “lei 

natural” da economia fortalecia a ideia moderna de mercado, indivíduo e 

de individualidade. A ideia central era de que ao patrão cabe a função 

social de perseguir o lucro, e ao empregado ser o melhor trabalhador 

possível para garantir seu posto de trabalho. E cada qual, ao cuidar do 

seu interesse, fortaleceria o Estado. A partir desse entendimento, 

Huberman (1986) afirma a respeito do processo de naturalização da 

ideia de mercado, e das relações que o caracterizam que:  
Perceberam? O bem-estar da sociedade está ligado 

ao do indivíduo. Dê a todos a maior liberdade, 

diga-lhes para ganharem o mais que puderem, 

apele para seu interesse pessoal, e veja toda a 

sociedade melhorou! Trabalhe para si mesmo e 

estará servindo ao bem geral. Que achado para os 

homens de negócios, ansiosos por se lançarem na 

corrida dos lucros cada vez maiores! 

(HUBERMAN, 1986, p. 197). 

  

Debatendo o acúmulo de riqueza característico ao capitalismo, 

Weber (2004) destaca que em substituição à visão de mundo pré-
capitalista, identificou-se a possibilidade de rápido enriquecimento pela 

“ética protestante”, à proporção que esta instituía uma nova 

racionalidade, fundada na determinação do ganho e acúmulo de 

recursos.  
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Deste modo, essa nova racionalidade foi denominada por ele 

como o “Espírito do Capitalismo”, que em sua concepção se constituiu 

em parte, em uma forma de legitimação do acúmulo de riquezas, 

exigindo principalmente que houvesse na sociedade uma disposição 

para os negócios, com protagonistas disciplinados, austeros, econômicos 

e com vocação para a acumulação.  

Para que o capitalismo viesse a se consolidar como sistema 

produtivo – como de fato tornou-se – foi primordial a existência de 

trabalhadores constrangidos ao desejo de produzir sempre mais, com o 

objetivo de prosperar na vida. Inversamente ao que era peculiar ao modo 

de produção anterior, no qual o trabalho servil era glorificado e o 

acúmulo de riquezas condenado; combinação legitimada na ideologia 

religiosa predominante, o catolicismo.  

Segundo Weber (2004) ainda, para esta nova ética, caracterizada 

pela exaltação da prosperidade, se fez necessária subserviência 

voluntária dos trabalhadores ao regime assalariado, regime este 

peculiarmente inferior ao anterior em termos de qualidade de vida e 

autonomia.  

Assim, para amenizar a resistência dos trabalhadores, visto a 

evidente queda da qualidade das condições de trabalho no novo modelo 

de produção, desenvolveu-se um conjunto de representações que tinham 

o objetivo de conscientizar os indivíduos de que o modo de produção 

que se propunha era melhor que o anterior. Desse modo esse conjunto 

de representações, apoiado na educação, econômica e religiosa, 

possibilitou o estabelecimento do “espírito do capitalismo”, 

incentivando as pessoas a desejarem sempre ganhar mais, produzindo 

mais, em um processo que se autolegitima e retroalimenta.    

Na Revolução Industrial, estas relações de poder, inerentes às 

relações produtivas que vinham se desenvolvendo, sofisticaram-se. A 

organização do trabalho, que ocorria anteriormente em oficinais, passou 

a ocorrer em corporações distintas de acordo com a produção específica. 

Surgiram assim, as aglomerações fabris de grandes quantidades de 

indivíduos, e em virtude dessa nova configuração tornou-se primordial a 

necessidade de mecanismos de controle de tipo pessoal, técnico, 

burocrático ou jurídico. Estes mecanismos se cristalizaram sob a forma 

de supervisão, de rotinização, de formalização, de automatização e da 

legislação, que buscavam reforçar o poder sobre o comportamento. 

(CLEGG, 1996, p. 51).  

Nutrindo-se e evoluindo a partir de todo o ideário semeado pela 

Economia Clássica e pela ética do capitalismo, os modelos Taylorista e 

Fordista de produção, já no princípio do século XX, estabeleceram 
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distintas formas de organização, requintaram a exploração do trabalho e 

marcaram o desenvolvimento histórico ocidental de forma contundente. 

No primeiro observa-se o divórcio definitivo entre a concepção e a 

realização do trabalho (originado no abismo histórico entre patrão e 

trabalhador constituído no período do “artesanato profissional”), e no 

segundo a especialização e intensificação da divisão do trabalho e da 

fragmentação no método de linha de produção e na produção em massa. 

Designações que caracterizaram o regime de acumulação ao longo do 

século XX. (PAES DE PAULA, 2002; TENÓRIO, 2002).  

A respeito do taylorismo, Tenório (2002) ressalta que não se trata 

da "invenção" da administração, como comumente se promulga. De 

acordo com o autor, um texto clássico da literatura da economia que 

deixa isso claro é o livro de Adam Smith, "A Riqueza das Nações", de 

1776. Nele Smith já debate a divisão do trabalho e para tanto utiliza o 

tão conhecido exemplo da fábrica de alfinetes. No entanto, conforme o 

autor, algumas peculiaridades da perspectiva e trajetória de Frederick 

Winslow Taylor (1856-1915) o tornaram o vanguardista do pensamento 

gerencial contemporâneo.  

Entre estas peculiaridades, foi a sintetização das ideias que 

perpassavam o corolário da revolução fabril de maneira razoavelmente 

coerente que fez com que suas ideias proliferassem e ganhassem força 

na Inglaterra e nos Estados Unidos. “Ele deu uma filosofia e título a 

uma série desconexa de iniciativas e experiências”. (BRAVERMAN, 

1987, p. 85).  

Assim, com Taylor consolida-se o desenvolvimento de uma 

sistematização que vai da organização da produção à organização do 

trabalho, na qual apesar de o mesmo propor que é possível uma 

harmonização entre o bem-estar do trabalhador e a premissa inexorável 

do lucro e prosperidade do patrão, há a defesa veemente da separação 

total entre a designação e a execução do trabalho, ou seja, a glorificação 

da “heterogestão”, o que corrobora com os mecanismos de dominação e 

controle.  

Com o Fordismo por sua vez, caracterizado pela produção em 

massa potencializada através das linhas de montagem, de acordo com 

Harvey (1992), se estabelece não só um novo modo de produção, mas os 

componentes para uma nova sociedade. O autor afirma que o peculiar 

em Henry Ford era a sua visão certeira de que a produção de massa 

significava consumo de massa, e também propunha novas formas de 

política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética uma nova 

psicologia, ou seja, uma nova sociedade democrática, racionalizada, 

modernista e populista. O autor, citando Gramsci, acrescenta:  
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                                      O americanismo e o fordismo, observou ele em 

seus Cadernos do Cárcere, equivaliam ao “maior 

esforço coletivo até para criar, com velocidade 

sem precedentes, e com uma consciência de 

propósito sem igual na história, um novo tipo de 

trabalhador e um novo tipo de homem”. Os novos 

métodos de trabalho, “são inseparáveis de um 

modo específico de viver e de pensar e sentir a 

vida”. Questões de sexualidade, de família, de 

coerção moral, de consumismo e de ação do 

Estado, estavam vinculadas, ao ver de Gramsci, ao 

esforço de forjar um tipo particular de trabalhador 

adequado ao novo tipo de trabalho e de processo 

produtivo. (HARVEY, 1992, p. 122). 

 

Bauman (2001), afirma quanto ao fordismo, que tudo a respeito 

deste arranjo produtivo evocava a solidez, a ambição e a grandeza. O 

que poderia ser evidenciado até mesmo na questão estética da 

construção desta nova ordem industrial, observada nas fábricas com 

instalações repletas de monumentos ao poder e à ambição. Segundo o 

autor, o empréstimo do nome de Ford para o modelo universal das 

intenções e práticas típicas da chamada “modernidade sólida” ou 

capitalismo pesado, é muito apropriado. Uma vez que, o modelo de 

produção em linha, e em massa, de Henry Ford, criou o padrão para o 

ensejo universal de seu tempo, que era o de vincular de forma sólida e 

estável, dois elementos antagônicos, capital e trabalho. Arranjo no qual, 

se por um lado, os trabalhadores dependiam do emprego para sua 

sobrevivência, por outro, o capital dependia de empregá-los para sua 

reprodução e potencialização.  

Assim, os responsáveis por este compromisso seriam os 

sindicatos, os partidos políticos, e a força patronal, relegando ao Estado 

um “papel de neutralidade”. No entanto, se de certa maneira este 

mecanismo de compromisso garantiria bem estar social e seguridade 

para os trabalhadores, nesse período da chamada modernidade sólida, 

por outro aspecto constituiria também uma forma de delimitar o campo 

da luta de classes, inoculando a luta dos trabalhadores por meio da 

institucionalização sindical e política. 
 

2.1.3 Administração científica, burocracia e gestão    
 

Perrow (1973), afirma que é na administração científica de Taylor 

que se encontra o ponto de partida das organizações modernas – 
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caracterizadas pelo mecanicismo, pela autoridade centralizada, pelas 

linhas claras de autoridade, pela especialização e habilidades, divisão do 

trabalho, regras e regulamentos e clara separação entre concepção e 

execução do trabalho. No entanto, na metade do século XX, com o 

surgimento da Escola de Relações Humanas, outros aspectos ganharam 

destaque como a delegação de autoridade, a autonomia, confiança e 

abertura, preocupação com o indivíduo e dinâmica de grupo. 

(PERROW, 1973, p. 3).  

Contudo, o autor afirma que o confronto entre estas duas 

tendências na concepção das organizações e da organização do trabalho, 

mudou de forma cortante na década de 40, quando os escritos sobre 

burocracia de Weber foram traduzidos do alemão e ganharam 

notoriedade entre os estudiosos organizacionais. Extremamente alinhado 

a ideia de modernidade, ordem e progresso, a burocracia como tipo ideal 

de organização ganhou preponderância. (PERROW, 1973; BOHM, 

2006). Além de supostamente permitir superioridade técnica aliada à 

neutralidade ética, a burocracia passou a configurar não só como um 

tipo ideal de organização, mas também como um projeto moral. 

(PERROW 1973; CLEGG, 1998).   

Clegg (1998), afirma que na visão de Weber, o estabelecimento 

da modernidade foi marcado pela intrusão da burocracia em quase todas 

as esferas da vida. A causa deste fenômeno seria a sua suposta 

superioridade técnica sobre quaisquer outras formas de organização. O 

que desencadeou sua rápida propagação e seu implacável avanço no 

século XX.  

Meneghetti e Faria (2011), acrescentam, ao contextualizar as 

construções weberianas acerca da ascensão da burocracia, que o 

desencantamento do mundo, baseado no cálculo utilitário de 

consequências, substituiu a mediação das relações sociais que antes 

estavam baseadas na tradição e no carisma, e a racionalidade 

instrumental-legal instituída, modificou as relações na sociedade 

fazendo com que a burocracia moderna se consolidasse como a 

materialização da razão. (MENEGHETTI e FARIA, 2011).  

Assim, podemos afirmar que a organização burocrática weberiana 

está intimamente vinculada à racionalidade da modernidade. A mesma 

define-se em linhas gerais, pelas premissas da hierarquização, da 

impessoalidade, da especialização, da diferenciação e da alta 

formalização.  

Estes pressupostos, apoiados na busca da eficiência técnica, e 

pautados pela racionalidade formal, designam uma organização do 

trabalho na qual ocorre a dominação coercitiva sobre o indivíduo a partir 
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da divisão do trabalho e da hierarquia, e na qual as ações são 

estabelecidas a partir da formalização, diferenciação e especialização. 

De tal forma que as designações sobre o trabalhador, repousam em 

pressupostos externos a si, portanto, impessoais. (MENEGHETTI e 

FARIA, 2011; CLEGG, 1998; PAES DE PAULA, 2002; BOHM 2006).  

Entendida deste modo, Bohm (2006) acrescenta ainda, que esta 

concepção de organização, implicada no modo capitalista de produção, é 

a tônica da ideia contemporânea de gestão. (BOHM, 2006; PARKER, 

2002). 

Sobre a questão da gestão como constructo primordial à 

organização do trabalho na modernidade, Parker (2002), defende que 

nas sociedades industriais avançadas, esta crença está sustentada por 

três pressupostos: a necessidade de controle sobre a natureza; a 

necessidade de controle sobre os seres humanos e a necessidade de 

controle social no sentido amplo.  

De acordo com o autor, historicamente o homem precisou 

dominar a natureza para superar as adversidades impostas pela mesma 

quanto à sua sobrevivência. No processo de dominar o meio para não 

ser vítima dele, o homem se tornou dominador e mestre do ambiente. E 

uma das maneiras chave que o homem articula seu domínio sobre o 

natural, tornando o incerto em certo e o caos em ordem é a gestão. Em 

relação aos seres humanos a gestão operaria na mesma lógica.  

O autor afirma que o constructo “gestão” e seu uso generalizado 

– ao qual ele chama de gerencialismo – no último século estão 

implicados com perturbações de ordem política e ética, que além de 

limitarem a capacidade humana de imaginar alternativas formas de se 

organizar, se impõe sobre os indivíduos e o mundo como discurso 

totalizante e axiologicamente neutro. Gaulejac (2007) reforça esse 

entendimento e afirma que neste universo, no qual predomina a lógica 

gerencialista, as subjetividades são mobilizadas sobre objetivos, 

resultados e critérios de sucesso, que normalmente excluem dos 

processos tudo que não venha a ser útil ou rentável. (GAULEJAC, 2007, 

p. 154).  

 

2.1.4 Reestruração produtiva e as mudanças na organização do 

trabalho.  

 

Em termos de contexto histórico, as práticas predominantes em 

relação à organização do trabalho na atualidade, estão eminentemente 

vinculadas com o período iniciado no declínio da Idade Média e começo 

da era Moderna, marcadas principalmente pela Revolução Industrial. No 
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entanto, nas últimas décadas do século XX emergiu o que alguns 

autores, como Harvey (1992) e Antunes (2015), convencionam chamar 

de “crise estrutural do capitalismo”, que por sua vez veio a provocar 

uma “reestruturação produtiva” que transformou as organizações 

profundamente, e consequentemente, o mundo do trabalho.  

Quanto à crise que levou a reestruturação, de acordo com Paes de 

Paula (2002), é no fim da década de 60 que o modo de produção fordista 

começa a demonstrar sinais de esgotamento e a sua forte característica 

alienante sobre os trabalhadores começa a ficar cada vez mais evidente a 

partir da força dos movimentos contestadores. Este fator somado as 

crises econômicas mundiais, das décadas de 70 e 80, levaram a uma 

mudança nas políticas estatais, no sentido da desregulação, diminuindo 

o papel do estado como mediador entre os interesses individuais e 

coletivos.  

Para Gaulejac (2007), as crises do capitalismo que impulsionaram 

a reestruturação produtiva, não podem ser consideradas apenas 

econômicas. Para o autor, estas se constituíram antes de tudo, crises 

simbólicas que atingiram as relações entre o econômico, o político e o 

social. Neste sentido, segundo Antunes (2015), as modificações 

ocasionadas pela reestruturação foram intensas e afetaram a classe que 

vive do trabalho, não apenas na sua materialidade, mas com 

repercussões também na sua subjetividade, o que no íntimo inter-

relacionamento entre estes níveis, afetou a forma de “ser” do trabalho. 

(ANTUNES, 2015).  

Entendida como uma estratégia de enfrentamento à crise, a 

reestruturação produtiva, ficou marcada pela substituição dos clássicos 

padrões produtivos, associados principalmente ao taylorismo-fordismo, 

por novos padrões de acumulação flexível (HARVEY, 2000; 

COUTINHO 2014; ANTUNES, 2015). Assim, novos processos de 

trabalho surgiram, substituindo, de acordo com Antunes (2015), o 

cronômetro e a produção em série e de massa, pela flexibilização da 

produção.  

Assim, novas tecnologias ligadas à automação e a informática 

revolucionaram o modo de produção no fim da década de 70, fenômeno 

ao qual Rifkin (1995) denominou como a Terceira Revolução Industrial. 

Segundo o autor, esta foi a forma efetiva pela qual o “capital” buscou 

fazer frente à crise, o que eminentemente desencadeou um processo de 

reorganização de sua estrutura político-ideológico. E é neste contexto, 

que o processo de produção ocidental, passou por inovações 

influenciadas pelo famigerado modelo produtivo concebido na fábrica 

da Toyota no Japão nos anos 50, o toyotismo.  
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Segundo Paes de Paula (2002), este modelo que ficou conhecido 

como o toyotismo, evidenciou-se pela alta flexibilização da produção, 

diferente da massificação fordista, o que possibilitou uma produção 

relativa à demanda, individualizada, variada e heterogênea. A partir da 

filosofia do just-in-time de gerenciamento, que alia estoque mínimo e 

planejamento da produção, o modelo de produção japonês foi adotado 

com vistas à possibilidade de combinar qualidade, baixo custo e 

flexibilidade. O modelo prescrevia uma organização de trabalho que 

privilegiava “pensar não a grande, mas a pequena série; não a 

padronização e a uniformidade do produto, mas sua diferenciação, sua 

variedade” (CORIAT, 1995, p. 32).  

Segnini e Alcadipani (2014), citando Prestes Motta, afirmam que 

o sistema estabelecido pelo toyotismo, apesar da aparente 

democratização dos sistemas de gestão, potencialmente dissimula o 

autoritarismo da organização sobre o indivíduo, uma vez que os 

operários são submetidos a um sistema tão heterônomo e dominador 

quanto o fordista.  

Assim, o toyotismo, ao atender aos novos padrões de acumulação 

do capital, requintou o controle sobre a mão de obra, ao exigir um 

trabalhador flexível e multifuncional. A nova realidade econômica, 

marcada pela acumulação flexível, de acordo com Harvey (1992), citado 

por Paes de Paula (2002): 
...combina taxas variadas de emprego (estáveis e 

flexíveis), produção e consumo, maximizando 

ganhos a partir das diferentes formas de 

contratação da mão-de-obra, de produção de bens 

e serviços e de investimentos de capital. No 

campo da administração, isto se expressa através 

das “panaceias” radicais, apologéticas das 

organizações enxutas e flexíveis, que ganharam 

espaço na mídia e nas práticas empresariais nos 

últimos anos: reengenharia, downsizing, 

terceirização, quarteirização, virtualização 

organizacional. (PAES DE PAULA, 2002, p. 

134).   

 

Nessa vereda, de acordo com Paes de Paula (2002), a necessidade 
de superação da organização burocrática (centralizada, hierárquica, 

autoritária e fundada em regras, disciplina e divisão do trabalho) emerge 

com o ideal da organização burocrática flexível, ou pós-moderna, 

caracterizada pela descentralização, pela estruturação em rede, 

conectada pela tecnologia de informação e pela liderança facilitadora, 
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que resolveria conflitos e problemas, baseada na abertura, confiança e 

comprometimento. (PAES DE PAULA, 2002, p. 138).  

Dellagnelo e Machado-da-Silva (2000), ao debaterem as 

evidências empíricas que de fato demonstrem uma ruptura com o 

modelo burocrático de organização, ressaltam o que poderia ser 

designado como as principais distinções entre as organizações modernas 

e pós-modernas – burocráticas e pós-burocráticas: as primeiras sendo 

caracterizadas pela rigidez, mercado de massa, determinismo 

tecnológico, diferenciação e desqualificação dos cargos, e as segundas 

pela flexibilidade, mercados segmentados, tecnologias multifuncionais e 

cargos gerais desdiferenciados. (DELLAGNELO e MACHADO-DA-

SILVA, 2000, p. 22).   

Assim, o trabalho nas organizações pós-burocráticas 

alegadamente se estabeleceria na cooperação, prometendo o fim dos 

conflitos nas organizações fundando a “era da harmonia total”. (PAES 

DE PAULA, 2002, p.137). No entanto, é possível identificar o caráter 

ideológico implicado neste discurso, visto que este processo de mudança 

no paradigma organizativo, na realidade demonstrou-se uma sofisticação 

dos instrumentos de dominação, que dissimulados e introjetados na 

subjetividade dos sujeitos, permitiram a manutenção da produtividade e 

a perpetuação das “inexoráveis harmonias administrativas”. (PAES DE 

PAULA, 2002, p.141). 

 

2.1.5 As consequências pessoais do trabalho na contemporaneidade  
 

Todas estas mudanças, referentes ao processo de reestruturação 

produtiva, objetivaram principalmente estabelecer novos padrões de 

produtividade adequados à lógica de mercado – marcada pelo 

acirramento das práticas econômicas atreladas a ideologia liberal.  

Compreendido no contexto contemporâneo como neoliberalismo, 

o ideário liberalista pressupõe a diminuição do papel do Estado, o que 

acarreta modificações nos direitos do trabalho, observadas na 

diminuição das garantias sociais históricas, no fortalecimento e 

monopólio das grandes corporações, na delimitação dos movimentos 

sindicais e na flexibilização dos contratos de trabalho. O que vem a 

ocasionar consequências representativas e marcantes para os indivíduos, 

no mundo do trabalho e nas significações e ressignificações inerentes a 

este. (BARRETO, 2003; TOLFO et al, 2013; FREITAS et al, 2008).  

Neste cenário, o que observamos são os trabalhadores investidos 

cada vez mais na posição de coadjuvação em relação às articulações das 

relações de trabalho. Para Antunes (2015), o que fica evidente – através 
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da diminuição ou mescla (dependendo da intensidade) do despotismo 

taylorista com a participação dentro da ordem e do universo das 

organizações – é o envolvimento manipulatório, característico da 

sociabilidade moldada contemporaneamente pelo sistema produtor de 

mercadorias. (ANTUNES, 2015, p.34).  

Refletindo a respeito das dinâmicas de poder subjacentes ao tipo 

de organização que emerge da reestruturação produtiva – a qual 

denominam de hipermoderna – Pagès et al (1987) afirmam que uma das 

características marcantes nesta, é a despersonalização das relações de 

poder.  

Gaulejac (2007) assevera que o ideário e a cultura gerencialista, 

típicos das organizações contemporâneas, ambicionam propor uma nova 

moral social, na qual o laço social e a capacidade reflexiva do sujeito 

são evidentemente empobrecidos, à proporção que substitui os 

“coletivos” por uma “coleção de indivíduos intercambiáveis”. Nessa 

nova moral social, cada trabalhador é incentivado a projetar seu próprio 

ideal no ideal proposto pela empresa e a significação do trabalho se 

torna uma questão individualizada e vinculada à cosmovisão da 

organização, com pouca implicação na esfera política.  

Neste sentido, conforme afirma Dejours (2010), uma das 

características nodais dessa nova ética, é exatamente o empobrecimento 

das solidariedades, inevitável a esse processo.    

Bauman (2001) entende que não há nada novo na evidência de 

que o a vida no trabalho é cheia de incertezas, porém o que faz a 

incerteza ser de um “tipo inteiramente novo”, é que os desastrosos 

fenômenos que tem o potencial de devastar a vida do indivíduo, física e 

emocionalmente, não são mais do tipo que podem ser combatidos na 

união de forças, com medidas debatidas e implementadas na 

coletividade. As incertezas vividas no trabalho, não como outrora, são 

próprias para serem sofridas em solidão, tendo grande potencial 

individualizador.  

Bauman e Donskis (2014) afirmam que a constituição identitária 

dos indivíduos tem sido amplamente privatizada, uma vez que está 

sendo afastada da esfera política e lançada nos domínios vulneráveis e 

voláteis da política da vida, administrada pelo próprio indivíduo. “Um 

espaço que em ampla medida tem sido abandonado por governantes e 

legisladores, e terceirizado de propósito, ou não, para o mercado”. 

(BAUMAN e DONSKIS, 2014, p. 44). 

De fato, a substituição dos referenciais propostos pela sociedade 

pelos referenciais propostos pela esfera privada, acarreta consequências 

contundentes. No plano ideológico, ela exacerba o antagonismo entre o 
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individualismo e as virtudes públicas, entre o privado e o público, entre 

os bens pessoais e o bem comum, entre a atividade profissional e a 

atividade militante ou cultural, entre a modernidade e a tradição, e entre 

a ação e a reflexão. (GAULEJAC, 2007, p. 159).  

Enriquez (1997), ao articular reflexão crítica a respeito do modo 

de dominação evidente neste cenário, afirma que apesar de vivermos no 

auge da era do individualismo, os indivíduos nunca estiveram tão 

enredados nas malhas das organizações e tão pouco livres em relação ao 

seu corpo, a sua maneira de pensar e à sua psique, haja vista a sutileza e 

o refinamento com os quais o controle psíquico é exercido.  

Como ressaltado por Coutinho (2014), assim como Enriquez 

(1997) e Pagès et al (1987), Dejours (1999) também analisa as 

organizações contemporâneas como espaço de dominação de 

subjetividades, uma vez que, na concepção do autor, os sistemas de 

gestão adotados são fundamentados na utilização metódica da ameaça 

somada a uma estratégia eficaz de distorção comunicacional. 

(DEJOURS, 1999, p. 139).  

Para o autor, essa combinação favorece a diferenciação entre os 

indivíduos, e a banalização das injustiças cometidas no ambiente 

organizacional.  A organização que Enriquez (1997) nas suas análises 

chama de “estratégica” e Pagès et al (1987) em suas análises chamam de 

“hipermoderna”, é a mesma que para Dejours (1999), perpassada pelo 

ideário da reestruturação produtiva, proporciona o que o autor denomina 

de banalização da injustiça pelo trabalho.   

Outro aspecto interessante relacionado a essa questão, é 

ressaltado por Enriquez (1997), ao afirmar que, por meio dos discursos 

de cooperação e participação, tão vulgarizados nas organizações, busca-

se reconciliar elementos antagônicos – a necessidade da cooperação em 

equipe e a concorrência pela aquisição e manutenção de um posto de 

trabalho. Nesse tipo de projeto de trabalho, onde coesão e performance 

individual devem andar lado-a-lado, se instaura no indivíduo um 

comportamento evasivo: por um lado a necessidade de integra-se a 

coletividade da organização de “corpo e alma”, e por outro, a 

necessidade de manter um nível alto de desempenho individual para 

manter-se “relevante”. (HELOANI, 2004; ENRIQUEZ, 1997).   

É no equívoco, ou distorção, causado por paradoxos como este, 

que para Dejours (1999), está o ponto chave para se entender o 

enfraquecimento da sensibilização coletiva contra a injustiça cometida 

em nome da racionalidade estratégica, na qual alguns são escolhidos 

para serem excluídos e destituídos, e outros, mantidos sob a ameaça da 

exclusão, sujeitam-se a ser alvo ou mesmo praticarem ações iníquas.  
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Para o autor, que denomina esse processo de banalização do mal 

pelo trabalho, não se trata de um fenômeno novo ou mesmo 

extraordinário, pois não há novidade na injustiça, na iniquidade e no 

sofrimento imposto nas relações de dominação, no entanto o mesmo 

afirma que o trágico é este processo ser aceito como algo razoável, 

justificado, e seja preconizado abertamente como um modelo no qual 

toda empresa deve pautar-se A novidade, portanto, aponta o autor, é que 

um sistema que acirra adversidades, injustiças e desigualdades, seja 

entendido como bom, justo e inevitável. (DEJOURS, 1999).  

Caniato e Lima (2008) afirmam que as novas realidades 

organizacionais impostas pela reestruturação produtiva do trabalho, 

ultrapassam as fronteiras das organizações, e indo para além das 

relações de trabalho, moldam valores, a vida em sociedade, a vida 

familiar dos indivíduos e a cultura, e geram assim, desdobramentos 

éticos, políticos e culturais.  

No cerne deste modo de vida, Parker (2002) afirma que (seja 

como indivíduo – gestor, seja como disciplina – gestão, ou como prática 

social), o “management” parece estar em todos os lugares atualmente.  

O autor afirma que este, tem se tornado um dos conceitos mais 

definidores do nosso tempo, ao passo que influencia a linguagem, o 

modo como o indivíduo relaciona-se em família e no trabalho e sua auto 

percepção. 

Quanto a esta auto percepção do indivíduo, Gaulejac (2007) 

sustenta que, se no taylorismo ocorre uma instrumentalização do 
humano (onde cada indivíduo deve adaptar-se à linha de montagem, à 

máquina e à mecânica) e na burocracia há uma normalização do 

humano (onde cada indivíduo deve adaptar-se a normas, regras, 

processos), na gestão “gerencialista” por sua vez, efetiva-se a 

rentabilização do humano, e nela cada indivíduo deve tornar-se 

gestionário de sua vida, fixar-se objetivos, avaliar seus desempenhos. 

(GAULEJAC, 2007, p.177).  

Quanto a este imperativo de ser gestionário da própria vida, 

Bauman (2001) afirma que se trata da privatização da questão do 

aperfeiçoamento. No qual, não é mais a partir da vivência política, como 

empreendimento coletivo, mas no âmbito privado, que o indivíduo, por 

conta própria, com seus juízos e recursos, deve buscar uma condição 

mais satisfatória para si, e deixar para trás qualquer aspecto de sua 

condição presente de que se ressinta. (BAUMAN, 2001, p. 155).  

Richard Sennet (2012), analisando as consequências do novo 

capitalismo flexível, assevera que na atualidade a sociedade está imersa 

em um novo modo de vida, ditado pelo consumo exacerbado e a fluidez 
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dos afetos. A inflexível velocidade da atualização do mundo e das coisas 

imprime também na trajetória profissional dos indivíduos a necessidade 

de mudanças constantes, uma vez que os encontros humanos são 

marcados por relações fluidas e passageiras e pela flexibilidade como 

um mantra incontestável.  

Assim, observamos que se tornaram fluidos e efêmeros, o tempo, 

a carreira, a profissão e a vida social, causando profundas marcas na 

constituição identitária dos indivíduos. Gaulejac (2007) acrescenta que 

para fazer frente à flexibilidade dos afetos, eclode no sujeito uma 

subjetividade fluida, capaz simultaneamente de se mobilizar 

maciçamente e de se desinvestir rapidamente. (GAULEJAC, 2007, p. 

187). Nessa lógica, Sennet (2012), reflete: 
                                O termo caráter concentra-se, sobretudo no 

aspecto a longo prazo de nossa experiência 

emocional. É expresso pela lealdade e o 

compromisso mútuo, pela busca de metas a longo 

prazo, ou pela prática de adiar a satisfação em 

troca de um fim futuro. Da confusão de 

sentimentos em que todos estamos em algum 

momento em particular, procuramos salvar e 

manter alguns; esses sentimentos sustentáveis 

servirão a nossos caracteres. Caráter são os traços 

pessoais a que damos valor em nós mesmos, e 

pelos quais buscamos que os outros nos 

valorizem. (SENNET, 2012, p.10).  

 

Conforme o autor ainda, o caráter – ao que podemos entender 

como identidade – se constrói em um processo que demanda tempo, em 

longo prazo, no entanto na ótica do capitalismo flexível a dimensão do 

tempo passa a caracterizar-se pela fluidez e a exiguidade.  

Segundo Sennet (2012), a flexibilidade e a sua inerente 

necessidade de adaptação, e por consequência os laços fracos, é um 

princípio que corrói a confiança, o compromisso mútuo e a lealdade. Já, 

os laços fortes, em contraste, dependem da associação de longo prazo e 

da disposição de estabelecer compromissos com os outros indivíduos. O 

autor afirma que em geral as experiências mais profundas de confiança 

são mais informais, como quando as pessoas aprendem em quem podem 

confiar ou com quem podem contar. Estes vínculos sociais levam tempo 

para surgir, enraizando-se devagar nas fendas e brechas das instituições. 

(SENNET, 2012, p. 24,25).  

Os processos administrativos comuns da lógica do regime de 

acumulação flexível, conforme designado por Harvey (1992), como as 
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reengenharias, as fusões ou aquisições de uma empresa por outra, 

favorecem e criam os ambientes onde prolifera o descompromisso, os 

laços fracos, considerando que outras categorias dentro destes 

ambientes, tais como conceitos de comércio, projetos de produtos, 

equipamentos, capital, tecnologias, e todo tipo de conhecimento têm 

vida curta. 

Sennet (2012), ao refletir sobre as implicações organizacionais no 

regime de acumulação flexível, o faz sob três elementos: a reinvenção 
descontínua das instituições, a especialização flexível da produção e a 

concentração do poder sem centralização. Os quais nos interessam no 

aspecto de como impactam na dimensão moral dos indivíduos.  

Ao posicionar-se a respeito dos processos de flexibilização do 

trabalho, aos quais denomina de “expropriação das emoções e da 

saúde”, Margarida Barreto (2003), uma das autoras precursoras da 

investigação do assédio moral no Brasil, afirma:  
Homens e mulheres, feitos objetos da ganância e 

da negligência empresarial, adoecem, sofrem 

acidentes ou morrem suavemente no e do 

trabalho. Aqueles que adoecem no e do trabalho 

são demitidos, aumentando o contingente de 

adoecidos, de marginalizados do processo 

produtivo, dos bens de consumo, e dos serviços da 

sociedade. Nas condições históricas atuais da 

produção capitalista, os trabalhadores foram 

alienados não somente da sua atividade, mas do 

produto do trabalho, do seu ser genérico e do 

outro homem, bem como de seus direitos 

fundamentais. (BARRETO, 2003, p. 103).  

 

Um dos argumentos mais comuns, favorável à nova organização 

do trabalho dentro do regime flexível, é que nesta, o poder é 

descentralizado, apregoando que os indivíduos passaram a ter mais 

autonomia, ao que Sennet (2012) chama de “concentração do poder sem 

centralização” – o último de seus três elementos na análise do 

capitalismo flexível.  

No entanto para o autor esta premissa se constitui em uma falácia. 

Ele afirma que na verdade não há um processo real de emancipação dos 

trabalhadores. Estes deixaram de sujeitar-se a formas de poder pessoal 

direto, para sujeitarem-se a mecanismos mediados por novas tecnologias 

que permitem a gestão do trabalho remoto por meios impessoais. O que 

permite a subtração, mesmo do tempo “livre” do trabalhador, pois este 

nunca está indisponível, se estiver conectado a algum dispositivo de 
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comunicação que permita o controle à distância. (SILVA, 2003, p. 2). 

Gaulejac (2007) acrescenta que, é através destes meios que ocorre a 

colonização do espaço e do tempo pessoal do trabalhador, na qual o que 

resta de tempo livre é progressivamente subtraído por preocupações de 

rentabilidade e de intensidade, impostas pela organização.  

Expandindo esse conceito para além da questão da forma, Silva 

(2003) afirma que as mudanças nos mecanismos de controle 

organizacional nas chamadas organizações pós-burocráticas, enfatizam 

os aspectos ideacionais em detrimento do controle rígido característico 

da hierarquização e formalização burocráticas. A autora, ao citar 

Willmott (1993) evidencia que sob a pretensão de conceder mais 

autonomia aos indivíduos a cultura corporativa pós-burocrática promove 

“um novo, hipermoderno neoautoritarismo o qual é, potencialmente, 

mais insidioso e sinistro do que seu predecessor burocrático”. 

(WILLMOTT 1993, p. 541).  

Willmott (1993) afirma ainda que este neoautoritarismo é 

fundamentado na lógica de definir não apenas o comportamento do 

indivíduo, mas também o pensar e agir, arrebatando o coração e a mente 

do mesmo.  

Silva (2003), ao debater o controle nas organizações 

contemporâneas, destaca que o mesmo acentuou a utilização de 

mecanismos normativos, evidenciando a cultura e o “compartilhamento 

de uma visão de mundo dominante” neste contexto. Assim como Sennet 

(2012), que afirma que a suposta autonomia do indivíduo é um engano, 

a autora propõe que a ênfase nos aspectos ideacionais e a suposta 

descentralização, estreitam os modos de controle centralizadores através 

das novas tecnologias de informação e gestão, que permitem a vigilância 

remota. Tomando emprestada a expressão cunhada por Jermier (1998), 

Silva (2003), afirma que o controle organizacional nestes moldes pode 

ser entendido como um “punho de ferro em luvas de veludo”. (SILVA, 

2003, p. 2). 

De acordo com Gaulejac (2007), ao celebrar valores individuais 

de enriquecimento, de flexibilidade e de autonomia o que a organização 

deseja na prática é a adesão dos sujeitos. Adesão que não mais se 

inscreve pelos modos de dominação conhecidamente burocráticos, antes 

exercidos pela hierarquização, pela especialização, pela diferenciação e 

pela formalização. Ao promover a individuação, o sentido da adesão é 

deslocado da dimensão externa e coercitiva, para a dimensão interna e 

livre-arbitrária, ao que podemos entender como um processo de 

“introjeção da dominação”.   
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Em relação às formas como o poder flui nas relações de trabalho 

nestas organizações contemporâneas, Pagès et al.(1987) afirmam que é a 

partir da abstração (estabelecimento da superioridade da lógica 

mercantil), da objetivação (determinação da medida de utilidade do 

indivíduo), da desterritorialização (desenraizamento o indivíduo de seus 

laços sociais e culturais) e da canalização (transformação da energia do 

indivíduo em força de trabalho), que o indivíduo torna-se subordinado 

aos ditames das organizações, introjetando o discurso e as práticas 

disseminadas por tais, sendo constantemente incitado a dedicar-se de 

forma integral ao seu trabalho.   

Para Gaulejac (2007) todo esse processo, no qual a adesão dos 

sujeitos à organização se dá via a celebração de valores individuais de 

enriquecimento, de flexibilidade e de autonomia, faz com que o trabalho 

perca a “alma”, ao passo que as organizações cada vez mais pedem para 

que se creia nela. O autor afirma que este processo no qual a 

significação do trabalho se torna uma questão pessoal, encaixada nos 

parâmetros propostos pela organização, em modelos que substituem 

parâmetros propostos pela sociedade, em última análise contribui com a 

desvalorização das virtudes públicas. Assim, a organização: 
(...) valoriza o interesse contra o desinteresse, o 

indivíduo em detrimento do coletivo, o privado 

contra o público, os bens pessoais contra o bem 

comum, a atividade profissional contra a atividade 

militante ou cultural, a modernidade contra a 

tradição, a ação contra a reflexão (...) ela exalta o 

narcisismo e a competição individual (...) a busca 

de sucesso individual encontra sua finalidade em 

si mesma, sem referência à alteridade, ao 

desinteresse ou ao bem comum.  (GAULEJAC, 

2007, p. 159-161).  

 

Para Druck (2011), esse enredo aponta para uma situação de 

precarização do trabalho, na qual o afrouxamento dos vínculos sociais, o 

isolamento e a perda de enraizamento, de inserção em uma perspectiva 

de identidade coletiva geram um espírito de descartabilidade no 

trabalhador, de desvalorização e de exclusão, e representam um golpe 

fatal à solidariedade entre os pares.  A autora reforça também que a 

fragilização das identidades individual e coletiva, acaba por condenar 

cada trabalhador a ser o único responsável por sua empregabilidade, 

subjugando-o a uma “ditadura do sucesso” em meio às adversidades 

criadas pelo próprio modo de acumulação flexível.  
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Por fim, entendemos como Sennet (2012), o qual afirma que estes 

processos tem a capacidade de corroer a identidade do sujeito, deixando-

o a deriva. A deriva, conforme proposta pelo autor, entendemos que 

implica em um processo de evidente desconexão ética e política entre os 

sujeitos, o qual invariavelmente leva à deterioração das relações 

humanas na ambiência das organizações, o que por sua vez cria espaço e 

possibilita a ocorrência de fenômenos desastrosos como o assédio 

moral, o qual constitui nosso tema de pesquisa.   

 

 

2.2 DO ANTAGONISMO ENTRE PODER E VIOLÊNCIA  

 

A partir do entendimento de que o assédio moral nas 

organizações ocorre nas relações de poder constituídas em seu seio, é 

pertinente refletirmos como se abre caminho nestas relações para que a 

violência se manifeste. Deste modo, buscamos neste segundo 

movimento da revisão teórica, demonstrar a relação antagônica entre 

poder e violência, na medida em que ambos se constituem como 

exercício de dominação, no entanto por sua natureza e consequência se 

opõem e negam-se.  

Weber (2004), afirma que no cerne das organizações, o controle é 

exercido a partir das relações de poder que se estabelecem. Controle 

que, de acordo com o autor, é a capacidade de conquistar a obediência 

às ordens, situação legitimada pela aceitação do exercício.  

Os mecanismos de controle e dominação são definidos por 

Foucault como “práticas disciplinares”, e de acordo com Clegg (1996) 

essa expressão é utilizada para qualificar as microtécnicas de poder que 

regem não apenas os indivíduos, mas também as coletividades.  

Neste sentido, Prestes Motta (1981) afirma que as relações de 

dominação em uma sociedade capitalista avançada emergem como 

administração, não podendo esta, ser compreendida fora das relações 

produtivas. Fundamentado no pensamento foucaultiano, o autor afirma 

que organização é poder, e enquanto prática social este poder 

organizacional se manifesta como poder disciplinar. A partir de 

Foucault, Prestes Motta (1981) afirma que neste processo de dominação, 

é essencial extrair do corpo do indivíduo seu potencial produtivo e 

simultaneamente lhe impor uma relação de mansidão. Neste sentido, “os 

saberes sobre o corpo voltam-se para a moralização, ou dito de outra 

forma, para sua domesticação com vistas a determinados fins”. 

(PRESTES MOTTA, 1981, p. 35).  



50 

 

Foucault (1995) afirma que conquanto o sujeito seja colocado em 

relações de produção e de significação, é igualmente colocado em 

relações de poder muito complexas. Para o autor, o termo “poder” 

designa relações entre indivíduos, ao passo que não designa algo que 

alguém ou algum grupo possua, e sim algo que se exerça – em um 

conjunto de ações que se induzem e se respondem umas às outras, seja 

entre indivíduos, seja entre grupos. (FOUCAULT, 1995, p. 232, 240).  

O autor afirma também que o poder não se dá, nem se troca, nem 

se retorna, mas que ele se exerce, existindo somente no ato, não se 

constituindo primeiramente na manutenção e recondução das relações 

econômicas, mas em si mesmo é primeiramente uma relação de força. 

(FOUCAULT, 2005, p. 21). Complementando, Silva e Alcadipani 

(2004) afirmam que para Foucault é a partir das relações de poder que 

historicamente o sujeito se constitui, a partir das relações de poder, dos 

regimes de verdade e dos discursos que sustentam estas relações 

(SILVA E ALCADIPANI, 2004, p. 89).  

Na perspectiva foucaultiana, o poder não se caracteriza pelo 

afrontamento entre adversários, ou no vínculo de um com relação ao 

outro, mais sim pela ordem do governo. O exercício de poder constitui-

se no modo de ação sobre as ações dos outros, ou o governo dos 

indivíduos, uns pelos outros.  

Esta compreensão se constitui como um ponto de tensão para a 

nossa pesquisa, de maneira que ao ensejarmos investigar o fenômeno do 

assédio moral, temos como prerrogativa a compreensão de que o mesmo 

se efetiva dentro das relações de poder, no entanto constitui-se como um 

processo violento, ao passo que – como bem colocado em sua definição, 

sobre a qual nos aprofundaremos mais adiante na revisão teórica – se 

locupleta através da hostilidade.  

Alcadipani (2008) aponta uma distinção proveitosa para nossa 

perspectiva, ao afirmar que o poder na concepção foucaultiana, é uma 

relação de força e toda relação de forças é uma relação de poder, de 

forma que esta relação não pode ser definida pela violência, já que a 

violência afeta corpos, objetos e seres cuja forma ela visa alterar ou 

destruir, à proporção que, as relações de poder tem como fim outras 

forças e não possuem outro fim senão a manutenção, e não a ruptura 

destas relações.  

Fundamentado nas ideias de Foucault, Machado (1979) afirma 

que o poder não pode ser explicado inteiramente por sua função 

repressiva, porque o que lhe interessa não é expulsar o homem da ordem 

social ou impedir o exercício de suas atividades, e sim gerir a sua vida, 

controlando as suas ações para que seja possível e viável utilizá-lo ao 
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máximo, aproveitando as suas potencialidades e aperfeiçoando as suas 

capacidades. (MACHADO, 1979, p. 16).  

Contribuindo com esse entendimento, Veiga-Neto e Lopes (2012) 

afirmam que, enquanto o poder dobra porque se auto justifica e negocia, 

se autolegitimando, a violência quebra porque se impõe por si mesma. 

“Enquanto o poder se dá agonisticamente, essa se dá antagonicamente. 

Um se dá com algum consentimento ou até mesmo com sentimento das 

partes envolvidas; a outra se dá sem o consentimento e contra o 

sentimento da parte que o sofre” (VEIGA-NETO e LOPES, 2012, p.62). 

Nas palavras de Foucault (1995) essa distinção é elucidada: 
Uma relação de violência age sobre um corpo, 

sobre as coisas; ela força, ela submete, ela quebra, 

ela destrói; ela fecha todas as possibilidades; não 

tem, portanto, junto de si, outro polo senão aquele 

da passividade; (...) Uma relação de poder, ao 

contrário, se articula sobre dois elementos que lhe 

são indispensáveis por ser exatamente uma 

relação de poder: que “o outro” seja inteiramente 

reconhecido e mantido até o fim como o sujeito de 

ação; e que se abra diante da relação de poder, 

todo um campo de respostas, reações, efeitos, 

invenções possíveis. (FOUCAULT, 1995, p. 243).  

 

Ao relembramos a assertiva de Hirigoyen (2011), mencionada na 

introdução desta pesquisa, de que “o assédio moral se estabelece 

justamente onde o conflito não pôde se estabelecer.” (HIRIGOYEN, 

2011, p. 24), podemos com segurança estabelecer que o fenômeno do 

assédio, precisa ser compreendido como uma prática do espectro da 

violência, na medida em que não pode ser designado simplesmente 

como uma estratégia de confronto, inerente às relações de poder 

(FOUCAULT, 1995), pois visa destruir e não criar, quebrar e não 

dobrar, o fim e não a continuidade da relação.  

De acordo com Foucault (1995) ainda, o poder só se exerce sobre 

“sujeitos livres” enquanto “livres”, e essa relação entre liberdade e poder 

é muito complexa. Segundo o autor: 
Neste jogo a liberdade aparecerá como condição 

de existência do poder, ao mesmo tempo sua 

precondição, uma vez que é necessário que haja 

liberdade para que o poder se exerça, e também 

seu suporte permanente, uma vez que se ela se 

abstraísse inteiramente do poder que sobre ela se 

exerce, por isso mesmo desapareceria e deveria 
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buscar um substituto na coerção pura e simples da 

violência. (FOUCALT, 1995, p. 244).  

 

Segundo Arendt (1994) poder, autoridade e violência, 

vulgarmente são entendidos como sinônimos, ou correspondentes, pois 

tem em comum sua função, a saber, indicam os meios pelos quais os 

homens exercem domínio sobre os homens.  

No entanto, poder na concepção da autora corresponde à 

habilidade humana não apenas de agir, mas de agir de comum acordo. 

Assim como Foucault (1995), Arendt (1994) compreende também que o 

poder não é propriedade de um indivíduo, ele pertence a um grupo e 

existe apenas enquanto o grupo se mantiver unido. (ARENDT, 1994, p. 

36). Sendo que no poder, não há necessidade de justificação – pois é 

inerente à própria existência das comunidades políticas – e precisa 

apenas de legitimação para se sustentar. 

Desse modo, a autora propõe que a sustentação do poder recaí no 

uso da autoridade, na qual a característica mais evidente é o 

reconhecimento legítimo, sem muita reticência, por aqueles que são 

solicitados a obedecer.  

Por sua vez, sobre a violência Arendt (1994) afirma que se 

diferencia por seu caráter instrumental, haja vista que se expressa 

através de meios, implementos e ferramentas que a colocam em 

movimento como uma reação frente ao afrouxamento de uma relação de 

poder. Não obstante, Arendt (1994) aponta que a violência normalmente 

só surge como a última opção para que a relação de poder seja mantida, 

frente aos elementos que a ameaçam, de maneira que, na medida em que 

o poder venha a se desintegrar, abre-se o caminho para a instauração da 

violência, justificada e orientada por um fim almejado. Ou como afirma 

a autora, o poder nada mais é que uma fachada, a luva de pelica que 

esconde a mão de ferro.   

O pensamento político de Arendt (1994) quanto à emulação entre 

poder e violência pode ser resumido na sua afirmação:  
Politicamente falando, é insuficiente dizer não 

serem o poder e a violência a mesma coisa. O 

poder e a violência se opõem: onde um domina de 

forma absoluta, o outro está ausente. A violência 

aparece onde o poder esteja em perigo, mas se se 

deixar que percorra o seu curso natural, o 

resultado será o desaparecimento do poder. Tal 

coisa ‘significa que não é correto pensar na não-

violência como o oposto da violência; falar do 

poder não-violento é realmente uma redundância, 
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A violência pode destruir o poder, mas é incapaz 

de criá-lo. (ARENDT, 1994, p. 44). 

 

Veiga-Neto e Lopes (2012) afirmam que tanto o poder, quanto a 

violência, juntamente com a tutela, são formas distintas de dominação – 

ou nas palavras de Arendt (1994), formas distintas do homem governar 

o homem. No entendimento dos autores, não se trata de diferenciar 

poder de violência em função de suas intensidades, mas em função dos 

modos de ação implicados nestes.  

Assim, Veiga-Neto e Lopes (2012) compreendem que poder é 

uma ação sobre ações, que de forma sutil atua na conduta do outro no 

sentido de fazer com este espontaneamente venha para o domínio 

daquele, à proporção que acredite que assim o queira, ou seja, passa pela 

negociação entre as partes. Já a violência é uma ação sobre um corpo, 

sobre as coisas, que acontece de modo não negociado e à força, à 

proporção que domina independente da vontade do dominado, não 

reconhecendo o seu desejo nem a sua racionalidade.  

Foucault, citado por Piva, Severo e Dariano (2007), distingue a 

violência do poder, ao afirmam que no poder a essência é agir sobre o 

agir do outro, ao passo que na violência a essência do agir não é só 

sobre o agir do outro, mas sobre o sujeito em si, suprimindo-o. Neste 

sentido, Berenstein (2000) propõe que, quando nas relações de poder 

entre os sujeitos, um deles ou um grupo monopoliza o agir, e despoja o 

outro de suas capacidades, as relações deixam de ser relações e passam a 

ser atos de violência, que têm como objetivo e consequência a 

desconstituição da identidade do outro.  

Berenstein (2000) distingue também o poder da violência, ao 

sustentar que o poder é uma potência, um movimento recíproco, onde há 

uma busca por modificação mútua. Logo, na relação de poder, a 

sobreposição entre as identidades é inerente, e cada qual deixa a sua 

marca na subjetividade do outro.  

A violência por sua vez, caminha não no sentido da 

reciprocidade, da mutualidade, mas no sentido do despojo do caráter 

alheio e da intenção de transformá-lo, apagar sua subjetividade ou 

mesmo o fazer deixar de existir. O autor propõe ainda que a violência 

diz respeito a uma qualidade de ações ligadas a agressão e a intolerância 

frente à imposição indesejada da presença do outro em uma relação, é a 

negação da sua alteridade e o desejo de causar-lhe despertencimento. 

Dejours (2011) complementa esta ideia ao afirma que a 

característica essencial de uma conduta para ser considerada violenta é 
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exatamente a possibilidade e vontade de degradar ou destruir, mesmo 

que o alvo visado seja apenas parcialmente atingido.  

Berenstein (2000) assevera ainda que a violência entendida desta 

maneira relaciona-se ao conceito de mal, pois este pode ser 

caracterizado como o efeito da ação de despojo e destituição do caráter 

do outro, considerado alheio, através de manobras desumanizantes como 

a tortura, o maltrato e a aniquilação. 

De acordo com Barus-Michel (2011), “a violência é negação de 

alteridade e afirmação do Um, todo-poderoso, presa de si mesmo.” 

(BARUS-MICHEL, 2011, p. 21). Na dinâmica da violência, a vítima é 

negada como semelhante e como diferente e se torna alvo da pulsão, se 

constitui assim, uma coisa a se destruir, sem questionamento, espera ou 

ressentimento.  

Essa destrutividade tem por objetivo atingir a integridade física e 

mental, a identidade social e os laços da vítima. De maneira que a 

pulsão toma o alvo por objeto, o consome e destrói, tornando-o um 

dejeto. A vítima da violência sofre assim, uma fratura moral e física, ela 

é reduzida a nada, é excluída de qualquer reconhecimento de sua 

singularidade. (BARUS-MICHEL, 2011, p. 22).  

Conforme Piva et al. (2007), violência deste modo está 

relacionada com destrutividade e força, na perspectiva de Freud. Na 

visão da psicanálise, além da violência ser inerente ao homem – 

conforme Freud propõe em “O Mal Estar da Cultura”, ela está 

relacionada com o impulso de dominar e eliminar o outro. Assim, as 

autoras afirmam que a violência é gerada pela existência de outro 

diferente, e surge portanto no limite da intersubjetividade, ao passo que 

se trata de eliminar o outro por ser fonte de sofrimento, pela intolerável 

ferida narcísica que sua presença representa. (PIVA et al. 2007, p. 65). 

Essa constatação nos aponta para a conceituação de assédio moral 

enquanto violência perversa, conforme estipulado por Hirigoyen (2012), 

haja vista que na perspectiva da autora, que se apoia originalmente na 

psicanálise, o assédio moral traz consigo de forma intrínseca a ideia da 

perversão narcísica como ente atávico da violência.     

 

2.2.1 Violência nas organizações 

 

Todavia, ao trazer estes conceitos e entendimentos acerca da 

violência para o debate no campo dos estudos organizacionais, citamos 

Dejours (2011), o qual afirma que a violência no sentido estrito de 

coerção exercida pela força não é um instrumento vigente nas formas 

contemporâneas de organização do trabalho e gestão, no entanto 
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reconhece-se que estas formas de organização e gestão são geradoras de 

sofrimento, injustiça e patologias sociais, mentais e somáticas. 

(DEJOURS, 2011, p. 71).  

De acordo com o autor, esse aparente paradoxo pode ser 

explicado em parte, pelo fato de que apesar dos modernos métodos de 

gestão não utilizarem a violência estrita sobre os sujeitos, a fazem 

eclodir nas fronteiras de suas zonas de influência, ou seja, entre os 

sujeitos. (DEJOURS, 2011).  

Porém, de acordo com Faria e Meneghetti (2002), embora os 

indivíduos tenham suas ações limitadas pelas estruturas e sistemas, não 

são seres puramente condicionados por estes. As relações humanas nas 

organizações fundadas no contexto sócio-político-histórico 

contemporâneo, constrangem os sujeitos de fato a certas escolhas ético-

políticas, mas não condicionam todas as ações e nem as determinam por 

completo.   

Segundo os autores, a capacidade de organização política dos 

indivíduos – que os leva a agir como seres relacionais – pode mobilizar 

investimentos práticos em sua emancipação com relação à banalização 

da injustiça e da violência. Acrescentam ainda que:  
...aceitar o que está dado como inevitável é 

condenar o indivíduo às suas limitações e 

fraquezas, é corroborar a ideia de que o outro é 

quem lhe impõe condições, é desencantar os 

indivíduos com relação às possibilidades de uma 

construção inovadora e emancipadora, é, enfim, 

incorporar a violência como forma de ser. 

(FARIA e MENEGHETTI, 2002, p. 14).  

 

Os mesmos autores, ao refletirem acerca da violência na 

ambiência do trabalho, fazem uma articulação que nos é proveitosa, a 

saber, aprofundam e analisam os diversos mecanismos que promovem a 

apassivação da violência nos indivíduos no âmbito das organizações, e 

ressaltam que as lutas e resistências nem sempre são bem sucedidas no 

enfrentamento da violência, na medida em que sua institucionalização 

pode estar atrelada a alguma forma de consentimento individual e social.  

Sendo assim, Faria e Meneghetti (2002), nos apontam quatro 

processos pelos quais a violência se institui nas organizações: 

 

a) A Banalização do Mal: as partir das análises de Dejours (1999), 

em sua obra “A Banalização da Injustiça Social”, os autores 

propõe que este mecanismo é o causador do empobrecimento 
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do pensamento crítico e da mobilização coletiva, pois o mal 

ganharia espaço pela perda da consciência e da capacidade de 

questionamento das realidades vivenciadas.  

b) O Controle Psicológico no Trabalho: para suportar os afetos 

sobre a psique causados pela realidade do mundo do trabalho, o 

indivíduo aceita as recompensas oferecidas pela organização, 

por meio de um contrato psicológico que subtrai a autonomia 

do indivíduo através do discurso do reconhecimento pessoal e 

do sentimento de pertença.  

c) O Pensamento Unidimensional: que pode ser entendido como o 

declínio da reflexão e da crítica disseminada na sociedade e, 

como decorrência, nas relações de trabalho. Como integradora 

do pensamento unidimensional, encontra-se a introjeção das 

normas e dos controles que normalizam e determinam os 

comportamentos inerentes a posição hierárquica. O 

enquadramento social proveniente deste mecanismo é uma das 

formas que a organização tem de controlar a conduta dos 

indivíduos. Neste enquadramento, os comportamentos são 

equalizados e se distinguem entre desejáveis e inconvenientes. 

Assim, a postura contestadora é desencorajada e a omissão e 

passividade tornam-se essenciais para a “sinfonia 

comportamental”. Na qual ocorre a domesticação da violência, 

por meio da tolerância com comportamentos humilhantes, 

calúnias, injustiças e injúrias que possam vir a ser cometidas 

enquanto política organizacional ou perversão individual. 

d) O Totalitarismo: Este, entendido como a homogeneização do 

pensar de um coletivo. É a pasteurização das visões de mundo, 

consagrando a alienação e o fim de qualquer modelo de 

pensamento diferenciado. Os autores, ao citarem Horkheimer 

(1991), afirmam que o capitalismo configura-se como uma 

forma totalitária de produção que impõe seus valores 

ideológicos, instituindo sua suposta inevitabilidade, e quem o 

questiona é tido como transgressor da ordem e da razão. Essa 

lógica levada ao ambiente de trabalho corresponde a 

constatação de que aqueles que questionam a organização do 

trabalho, a remuneração e a ética organizacional, sejam 

indesejáveis. Assim, o totalitarismo se reproduz na ameaça 

constante de exclusão daqueles que se insurgem.  
 

De acordo com Cantera, Cervantes e Blanch (2008) a violência 

no local de trabalho pode assumir diversas formas de expressão – 
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violência física, psicológica, verbal, sexual – e evidentemente tem se 

tornado ao longo dos últimos vinte anos uma preocupação crescente de 

diversas organizações internacionais de promoção de direitos humanos e 

de bem estar social de maneira geral, assim como são as questões 

relacionadas à violência doméstica, de gênero, entre outras.  

Os autores afirmam que por muito tempo a questão da violência 

interpessoal no ambiente do trabalho foi considerada um assunto 

secundário, algo próprio dos relacionamentos humanos, sem relevância 

para o debate organizacional ou social, no entanto a consciência de que 

a mesma representa um grande risco psicossocial que na prática afeta 

não somente o bem estar dos indivíduos, mas também a efetividade e 

eficácia das organizações, fez com que a temática tomasse grandes 

proporções. (CANTERA, et al., 2008).    

A partir das propostas de alguns autores acerca da violência 

relacionada ao ambiente de trabalho, Cantera et al. (2008) propõe uma 

definição que combina elementos relevantes de diversas pesquisas 

realizadas nas últimas décadas (principalmente na Europa em 

organizações da área da saúde) e assim conceituam a violência no 

trabalho como todo e qualquer incidente (isolado ou repetido) que 

envolva comportamento hostil (verbal ou físico) efetuado por um ou 

diversos indivíduos no ambiente de trabalho, colocando em risco a 

segurança, o bem estar ou a saúde de outrem, afetando as suas 

dimensões somática, psicológica e social. (CANTERA, et al., 2008).    

Outra articulação dos mesmos autores, proveitosa para a nossa 

revisão é o apontamento de dois fatores distintos de risco representados 

por variáveis organizacionais que contribuem para a ocorrência da 

violência no ambiente de trabalho, a saber: a) organizações com 

estruturas muito rígidas nas quais a burocratização ou o autoritarismo 

podem ficar evidentes na arbitrariedade, no favoritismo e na acepção de 

pessoas; e por outro lado b) organizações com estruturas altamente 

flexíveis, nas quais a instabilidade e imprevisibilidade podem interferir 

na eficácia da comunicação, gerando ambiguidade ou incoerências entre 

as práticas e o discurso.  

Enfim, tendo como pressuposto estas discussões acerca das 

relações de poder e da violência que emergem no seio das organizações 

e perpassam o ambiente de trabalho, no segmento seguinte abordamos a 

questão do assédio moral nas organizações entendido como uma 

expressão específica de violência, marcada por traços particulares desde 

a sua forma, causa e principalmente efeito sobre o indivíduo.  
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2.3 DO ASSÉDIO MORAL NAS ORGANIZAÇÕES  

 

Neste terceiro e último movimento da nossa revisão teórica, 

abordamos propriamente o tema central desta pesquisa, a saber o assédio 

moral nas organizações. Suas concepções e construções teóricas, bem 

como as principais características identificadas, as relativizações, as 

dinâmicas inerentes, as evidências e as consequências do mesmo.   

Mendonça, Torres e Zanini (2008), afirmam que apesar da 

evidência de sofrimentos psíquicos, gerados a partir do trabalho, não ser 

algo novo, as pesquisas que trazem ao debate questões como o assédio 

moral e os fatores contextuais que influenciam a ocorrência desta 

violência passaram a despertar interesse científico somente nas últimas 

décadas. As autoras afirmam também que as pesquisas sobre o 

comportamento dos indivíduos nas organizações negligenciaram, por 

muito tempo, os aspectos negativos destes e seus impactos para a 

sociabilidade no trabalho.   

Entendemos que o fenômeno do assédio moral nas organizações 

se trata de um, dentre tantos potenciais sofrimentos que podem tornar a 

experiência do trabalho penosa ao homem. Em um sentido mais amplo 

do que a perspectiva do assédio, Dejours (1996), afirma que a 

experiência do sofrimento no trabalho pode ser definida pelo espaço de 

luta que cobre o campo situado entre o bem estar de um lado e a doença 

mental ou a loucura do outro. 

Para que de fato possamos contribuir com o avanço do debate a 

respeito do assédio moral nas organizações, é indispensável que 

estabeleçamos com clareza o fenômeno, em termos conceituais, de 

maneira que possamos distingui-lo em suas características peculiares e 

fundantes das demais perturbações que assolam a convivência nas 

organizações e os sofrimentos gerados nelas.  

Muitas construções teóricas foram elaboradas nas últimas 

décadas sobre o assédio moral, isto posto destacamos algumas destas 

compreensões, sobre as quais formamos um alicerce para a nossa 

investigação.  

 

2.3.1 Concepções e conceitos acerca do assédio moral 

 

Ao longo das últimas décadas o fenômeno do assédio moral vem 

sendo tratado cientificamente de forma sistemática e interdisciplinar. 

Nesse período distintas abordagens guiaram investigações que buscaram 

denunciar esta violência. Não caberia aqui, no entanto, nos alastrarmos 

por demais em fazer uma retrospectiva do caminho semântico do tema, 
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diferenciando os contornos dados a ele de acordo com as áreas nas quais 

as pesquisas são realizadas, como por exemplo, o Direito, a Psicologia e 

a área da Saúde.  

Em nossa pesquisa buscamos como referência nos apoiar em duas 

tendências teóricas na tratativa do tema do assédio moral, as quais 

identificamos como a) a visão fundamentada a partir do pensamento e 

das pesquisas da psiquiatra e vitimóloga francesa Marie-France 

Hirigoyen; e b) a visão fundamentada nas pesquisas herdeiras dos 

estudos precursores sobre o assédio moral no norte da Europa, ou mais 

precisamente dos pesquisadores nórdicos, sendo o pioneiro destes o 

psicólogo Heinz Leymann.  

O pensamento desenvolvido a partir do final dos anos 90 pela 

psiquiatra e vitimóloga francesa Marie-France Hirigoyen, inicialmente 

ficou conhecido como a evidência do assédio como expressão de uma 

violência perversa. Esta visão foi o ponto de partida de diversos estudos 

proeminentes sobre o assédio moral nos países de língua latina, 

influenciando muitas pesquisas no Brasil nas áreas do Direito, da 

Psicologia, na Saúde e diversas outras.  

Por sua vez, a visão dos pesquisadores nórdicos fundamenta-se 

principalmente a partir da abordagem seminal do psicólogo Heinz 

Leymann, que a partir da década de 80 abordou o conceito de mobbing 

relacionado ao terror psíquico no ambiente de trabalho. Como herdeiros 

dessa perspectiva, destacamos em nossa pesquisa as concepções do 

professor e pesquisador norueguês Ståle Einarsen, da Universidade de 

Bergen na Noruega, da área da Psicologia Organizacional e do Trabalho, 

além de outros pesquisadores da região norte da Europa como Helge 

Hoel, Dieter Zapf, Anders Skogstad, Eva Gemzøe Mikkelsen e Cary L. 

Cooper.  

De um modo essencial, ambas as perspectivas ou visões acerca 

do fenômeno do assédio são semelhantes, porém as ênfases da área de 

cada pesquisador acabam influenciando no modo como o fenômeno é 

descrito, principalmente no que diz respeito às causas da sua ocorrência 

e a sua dinâmica.  

Também podem ser encontradas muitas pesquisas que abordam o 

tema sobre a cunha de bullying – principalmente estudos norte-

americanos, australianos e ingleses – e sobre a cunha de ijime – nos 

estudos japoneses.  

Para Hirigoyen (2011) mobbing e bullying não representam 

somente outras terminologias para abordar o que vem a ser o assédio 

moral. A pesquisadora afirma que embora os termos sejam utilizados em 

muitas pesquisas indistintamente, na prática eles representam visões 
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diferentes acerca do mesmo fenômeno, sendo que a diferença no olhar 

remete às diferenças culturais e organizacionais entre os países.   

Assim, a autora assevera que: mobbing diz respeito às 

perseguições coletivas ou a violência ligada à organização; bullying 

representa um termo mais amplo que mobbing, pois abrange violências 

mais individuais e menos organizacionais, como chacota, condutas 

abusivas com conotação sexual ou agressões físicas; e por sua vez, o 

assédio moral propriamente dito é representado por agressões mais sutis 

e portanto mais difíceis de caracterizar e provar. (HIRIGOYEN, 2011, p. 

85).  

Nas pesquisas tributárias da visão de Assédio Moral, com a 

conotação atribuída por Hirigoyen, observamos que há preponderância 

do olhar para a dinâmica, ou enredo que se estabelece no assédio a partir 

de tipologias de vítimas e agressores, já nas pesquisas tributárias da 

visão do mobbing ou bullying há uma preocupação com variáveis mais 

estruturais como questões organizacionais e culturais, de modo que a 

questão do assédio como uma dinâmica entre vítima e agressor é posta 

em segundo plano.  

No entanto, como já mencionamos na introdução, em nosso 

entendimento particular, apesar de diferenciarem-se em alguns aspectos, 

as visões em relação a violência interpessoal sofrida no ambiente de 

trabalho, são complementares e contribuem proficuamente para a 

construção de um arcabouço teórico para a tratativa do fenômeno. 

Assim, não é objetivo desta pesquisa opor as visões ou mesmo buscar 

suas semelhanças e diferenças, mas sim destacar compreensões que 

contribuam para o desenvolvimento do tema dentro na proposta da 

nossa investigação. 

Como ponto de partida, por mais estranho que possa parecer, 

optamos por começar a designar uma visão particular para esta pesquisa 

acerca do assédio moral, destacando primeiramente o que ele não é. 

Segundo Hirigoyen (2011) existem algumas práticas e manifestações 

que muito se confundem com o assédio moral nas organizações, de tal 

forma que existe o perigo recorrente da vulgarização e banalização do 

fenômeno se este não for bem caracterizado.  

A partir de Hirigoyen (2011), acerca dos fenômenos nocivos à 

convivência nas organizações que comumente se associam ao assédio 

moral, no entanto não são, destacamos: o conflito, a gestão por injúria, a 

agressão pontual, e as imposições profissionais. Os quais, 

resumidamente, podem ser assim definidos:  

Quanto ao fenômeno do conflito, a autora afirma que apesar deste 

possivelmente trazer em seu bojo situações custosas e inoportunas, ele 
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muitas vezes pode ser encarado como uma oportunidade de renovação e 

de mudança. Para a mesma, a principal diferença entre conflito e assédio 

reside no fato de que no conflito as recriminações são faladas e o embate 

é “aberto”, o que de alguma maneira pressupõe uma igualdade “teórica” 

entre os protagonistas, e evolui em uma escalada mais simétrica. Já no 

caso do assédio, fica muito evidente a questão do “não dito”, do 

escondido, do velado. E aqui relembramos uma afirmação de Hirigoyen 

(2011) que já abordamos na introdução, a qual destaca que o assédio 

moral se estabelece justamente onde o conflito não pôde se estabelecer. 

No entanto a autora afirma que uma situação conflituosa que se 

fortaleça, e se estenda de forma sub-reptícia, depois um tempo pode 

originar uma situação de assédio entre os protagonistas de um conflito.  

A gestão por injúria por sua vez, Hirigoyen (2011) afirma que 

está associada com as práticas dolosas caracterizadas pelo 

comportamento despótico de gestores, líderes ou administradores 

equivocados ou mal intencionados. Pode ser compreendida como uma 

inadmissível e indesculpável falta de respeito, uma vez que se vale da 

pressão exacerbada, dos insultos ou mesmo da violência na tratativa 

interpessoal, justificada parcamente como estratégia para o alcance de 

resultados.  

Para a autora, enquanto no procedimento do assédio moral a 

violência psíquica é velada, na gestão por injúria a violência tirânica é 

notada por todos, e todos, sem distinção são ou podem vir a ser alvo do 

malogro. E apesar da violência neste caso ser tão evidente, Hirigoyen 

(2011), afirma que muitas vezes a dificuldade de combatê-la reside no 

fato do agressor lançar mão de meios perversos, que pressupõe 

manipulação e dissimulação, para pôr em via suas intenções. Um 

exemplo claro de gestão por injúria é a práxis de colocar os funcionários 

uns contra os outros em situações de competição e conflito a ponto de 

gerar animosidade entre os mesmos.  

Quanto à agressão pontual, diferencia-se claramente do assédio 

moral a partir do entendimento de que este necessariamente pressupõe a 

repetição, também chamada de reiteração. Para Hirigoyen (2011), 

mesmo que a agressão pontual venha a causar consequências 

devastadoras na vítima, não é adequado assumi-la como assédio moral 

em virtude de que, por ser pontual, não é precedida e nem sucedida de 

outras violências.  

Soboll (2008) afirma que as agressões pontuais podem ser 

entendidas também como atos ou omissões praticados de modo 

descontínuo e momentâneo que apesar de hostilizar ou ofender, 

geralmente são gerados por uma reação de impulsividade, sem 
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premeditação de causar dano. A autora dá como exemplo, o uso de 

palavras grosseiras ou o aumento no tom da voz numa discussão mais 

áspera e acalorada. (SOBOLL, 2008, p. 21).  

Quanto às imposições profissionais, quando são decisões 

legítimas que dizem respeito à organização do trabalho, Hirigoyen 

(2011) afirma que não podem ser compreendidas isoladamente com o 

assédio. Assim, entende-se que se estas imposições estão de forma 

explícita ou tácita associadas com um contrato de trabalho livre 

acordado, são decorrência de um grau natural de dependência na relação 

laboral, mesmo que imponha mudanças drásticas ou indesejadas.   

Complementando estas distinções, Leymann (1996) afirmava que 

a frequência e a duração das práticas hostis são dimensões chave para 

caracterizar o assédio. Com base nas evidências empíricas de suas 

primeiras pesquisas o autor propôs que para caracterizar uma agressão 

como mobbing, as práticas hostis deveriam ocorrer pelo menos uma vez 

por semana, por no mínimo seis meses, o que por fim possivelmente 

acarretaria na vítima efeitos traumáticos, como o desenvolvimento de 

transtornos de ansiedade ou mesmo transtorno de estresse pós-

traumático – transtorno semelhante ao que ocorre em vítimas de guerra, 

acidentados e outros eventos traumatizantes extremos.  

Essa visão tão restrita quanto a duração e frequência do assédio é 

flexibilizada nas pesquisas que se sucederam nos países nórdicos, como 

apontado por Zapf e Einarsen (2005), no entanto a repetição sistemática 

da conduta hostil, continua sendo uma unanimidade no que se refere a 

designar o assédio moral.  

Leymann (1996) desde seus estudos iniciais apontou o assédio 

moral como um processo de terror psicológico, no qual um indivíduo é 

submetido no ambiente de trabalho de forma reiterada a condutas 

intencionalmente hostis por um ou diversos agressores, com resultados 

devastadores sobre a sua saúde mental e física, podendo inclusive 

estigmatiza-lo a ponto de torná-lo física e/ou psicologicamente inapto 

para o trabalho. (LEYMANN, 1996; ZAPF e EINARSEN, 2005).  

Leymann (1996) afirma também que propôs intencionalmente o 

uso da expressão mobbing para designar o assédio moral, pois 

distintamente do já bastante popular bullying evidenciado no ambiente 

escolar, no mobbing a agressão é marcada principalmente por atitudes 

sofisticadas como o isolamento social e distorções comunicacionais, e 

não por expressões tão claras como a agressão física e as ameaças 

abertas. (LEYMANN, 1996, p. 167).  

Como já citamos na introdução da pesquisa a expressão mobbing, 

tem origem no verbo to mob do inglês, que significa maltratar, atacar, 
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perseguir, sitiar e também na palavra inglesa Mob – que significa máfia. 

(HIRIGOYEN, 2011).   

Einarsen et al (2005) ao caracterizar o que eles chamam de 

“conhecer a fera”, propõe que por assédio moral podem ser entendidas 

todas as ações e práticas que são dirigidas a um ou vários trabalhadores, 

que causem humilhação, ofensa e angústia, afetando o seu desempenho 

e satisfação no ambiente de trabalho. Os mesmos afirmam que o 

conceito chave para designar uma agressão como assédio moral é a 

vitimização do indivíduo pela persistente exposição a comportamentos 

negativos e agressivos de natureza psicológica.  

Na concepção de Hirigoyen (2012) o assédio moral é toda e 

qualquer conduta abusiva – gesto, palavra, comportamento, atitude – 

que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou 

integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego 

ou degradando o ambiente de trabalho.  
O assédio nasce como algo inofensivo e propaga-

se insidiosamente. Em um primeiro momento, as 

pessoas envolvidas não querem mostrar se 

ofendidas e levam na brincadeira desavenças e 

maus tratos. Em seguida esses ataques vão se 

multiplicando, e a vítima é seguidamente acuada, 

posta em situação de inferioridade, submetida a 

manobras hostis e degradantes durante um período 

maior. (HIRIGOYEN, 2012, p. 66).  

 

Complementando, a autora afirma que o confronto interpessoal 

do assédio no ambiente das organizações agrega dois fenômenos: o 

abuso de poder e a manipulação perversa, e esta por sua vez – a 

manipulação perversa – representa um entendimento central da visão de 

Hirigoyen e de outros pesquisadores que se utilizam da mesma matriz 

teórica, a saber a Psicanálise para o estudo do assédio moral.  

Falar de perversão, de violência perversa, é um ensejo bastante 

ousado. Esse é um tema amplo, complexo e que para ser 

apropriadamente estudado exigiria um esforço de articulação teórica 

profundo. No entanto em nossa pesquisa não é intenção explorarmos 

estas questões, portanto nos apoiaremos nos entendimentos acerca de 

perversão que pudermos retirar dos conceitos trabalhados por Hirigoyen 

em suas concepções acerca do assédio, e nos limitaremos a eles naquilo 

em que puderem contribuir com nosso olhar para o tema.  

Essa visão do assédio moral como uma violência perversa é 

também um dos pontos que à distinguem de outras como o mobbing e o 
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bullying, pois na visão destas, como bem apontado por Einarsen et al 

(2005), as condutas hostis podem ser praticadas deliberadamente ou 

inconscientemente (EINARSEN et al., 2005, p. 230). Ou como apontado 

por Zapf e Einarsen (2005), a intencionalidade não é considerada um 

elemento essencial. (ZAPF e EINARSEN, 2005, p. 240). Já a visão do 

assédio moral como violência perversa, pressupõe invariavelmente a 

intencionalidade, pois ela é fruto de uma determinada condição psíquica, 

que de acordo com Hirigoyen (2012) é caracterizada por uma fria 

racionalidade, combinada a uma incapacidade de empatia genuína.  

Dentro desta perspectiva, destacamos também a definição do 

psicólogo Inaki Piñuel, o qual conforme destacado por Caniato e Lima 

(2008), foi o precursor do estudo do assédio moral na Espanha. O autor 

caracteriza o assédio moral como uma canalização de uma série de 

impulsos e tendências psicopáticas, evidentes em toda ação que visa 

intimidar, diminuir, humilhar, amedrontar e consumir emocional e 

intelectualmente a vítima, com o objetivo de eliminá-la da organização 

ou simplesmente pela satisfação perversa e insaciável de agredir, 

controlar e destruir. (CANIATO e LIMA, 2008, p.6).  

Segundo Soboll (2008), o assédio moral é uma situação extrema 

de agressividade no trabalho, marcada por comportamentos ou 

omissões, repetitivos e duradouros, onde o propósito é destruir, 

prejudicar, anular ou excluir, e é direcionado a alvos específicos – uma 

ou mais pessoas. Caracteriza-se por sua natureza agressiva, processual, 

pessoal e mal-intencionada. (SOBOLL, 2008, p. 22).  

Freitas (2001), ao descrever o mecanismo do assédio, afirma que 

este pode ser entendido como um assassinato psíquico que é perpetrado 

através de um processo de violência indireta, em relação a qual, sob o 

pretexto da tolerância, os indivíduos se tornam complacentes, 

indiferentes ou omissos com o sofrimento de seus pares. Para a autora, 
O assédio moral é uma conduta abusiva, 

intencional, frequente e repetida, que ocorre no 

ambiente de trabalho e que visa diminuir, 

humilhar, vexar, constranger, desqualificar e 

demolir psiquicamente um indivíduo ou um 

grupo, degradando as suas condições de trabalho, 

atingindo a sua dignidade e colocando em risco a 

sua integridade pessoal e profissional. (FREITAS 

et al, 2008, p. 37). 

 

De acordo com a mesma autora ainda, a violência do assédio se 

integra como uma perversão moral, na qual um sujeito engrandece-se 
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rebaixando o outro com procedimentos hostis, evidentes ou escondidos, 

na forma de palavras insignificantes, alusões ou sugestões ambíguas, e 

ao agir sem remorso ou sofrimento, enreda um processo de destruição 

psicológica que efetivamente pode desestabilizar ou mesmo aniquilar 

simbolicamente a vítima, sem que os que o cercam intervenham. 

Acrescenta também, que nas organizações, a violência do assédio surge 

no encontro entre a inveja, o poder e a perversidade.   

Freitas (2007) salienta a responsabilidade das organizações 

enquanto “palco” do assédio. A autora afirma que, se a violência ocorre, 

é evidente que se dá no espaço organizacional, a partir de prerrogativas 

delegadas pela organização e entre atores organizacionais, trata-se, 

portanto de uma questão organizacional e não meramente individual. O 

assédio moral ocorre quando encontra terreno fértil, de modo que 

tenderá a se cristalizar como uma prática na medida em que os autores 

não encontrem resistências organizacionais nem nas regras, nem na 

autoridade, nem na filosofia, ou seja, uma instância que impeça e puna 

essas ocorrências. (FREITAS, 2007, p. 3).  

Corroborando, Einarsen e Hoel (2008) afirmam que diversos 

estudos empíricos realizados no norte da Europa, mostram que a 

ocorrência do assédio em uma dada organização revela que nela pode 

existir uma cultura que não só permite a sua ocorrência como também se 

utiliza desta como prática de gestão, premiando-a. Uma vez que as 

práticas hostis não sejam trazidas as claras e combatidas quando há uma 

evidente sucessão de vitimizações, fica manifesto que o assédio tornou-

se uma “ferramenta de gestão”.  

Neste ponto os autores fazem um apontamento interessante, ao 

afirmarem que ao se tratar o tema do assédio como uma consequência da 

existência de indivíduos “psicopatas” no ambiente de trabalho e 

potenciais vítimas, o fenômeno pode ser simplificado e práticas 

organizacionais perniciosas e seus resultados insidiosos podem ser ficar 

mascarados. Assim, na concepção dos autores as variáveis 

organizacionais são determinantes na ocorrência do assédio. 

Entendimento que é comum na tratativa do fenômeno na perspectiva do 

mobbing. (EINARSEN e HOEL, 2008).  

Com perspectiva semelhante, Soboll (2008) propõe que a 

popularização do tema do assédio moral causou ao longo do tempo um 

alargamento semântico de suas qualidades e algumas especificidades 

foram relativizadas. Assim, uma distinção proposta pela autora é a 

diferenciação entre assédio moral e assédio organizacional. De forma 

que assédio organizacional, a mesma afirma se tratar de “um processo 

no qual a violência está inserida nos aparatos, nas estruturas e nas 
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políticas organizacionais ou gerenciais, que são abusivas e 

inadequadas”. (SOBOLL, 2008, p. 21).  

Nessa visão, a finalidade do processo do assédio é exercer o 

gerenciamento organizacional com vistas à produtividade, de forma que 

as condutas são processuais e agressivas, porém impessoais. Portanto, o 

objetivo do assédio organizacional não seria atingir um indivíduo em 

particular, e sim controlar todo um grupo indiscriminadamente. Neste 

sentido, podemos afirmar que essa visão, se aproxima da perspectiva do 

mobbing.  

A autora afirma também que estas práticas, apesar de a priori 

serem entendidas como uma “estratégia de gestão” sem intenção de 

dolo, conduzem à um processo de saneamento e controle de 

subjetividade, e podem gerar um recurso de “seleção natural”, ao 

instituir uma espécie de “darwinismo organizacional”, isto é, uma 

maneira indiscriminada de excluir da organização os menos adaptáveis 

às exigências, ou os incompatíveis com os anseios organizacionais. 

(SOBOLL, 2008).  

Outra reflexão de Freitas (2001), que contribui com essa 

percepção, é a menção de que apesar de todo o discurso de humanização 

e democratização do mundo do trabalho, muitas organizações 

desenvolvem práticas que favorecem a centralização de poder pelo viés 

do autoritarismo.  

Ao analisar as organizações como palco das ações de indivíduos e 

grupos, a autora verifica que algumas condições propiciam a emergência 

de comportamentos violentos, abusivos e humilhantes. Segundo ela, 

ambientes em que vigoram uma cultura e clima organizacionais 

permissivos, o relacionamento entre os pares normalmente se torna 

desrespeitoso e a complacência e conivência com o erro são 

estimuladas.  

Já em ambientes onde exista a hipercompetitividade, onde tudo é 

justificado em nome da sobrevivência e superação de metas, abre-se 

espaço para que exceções sejam transformadas em regras e 

comportamentos degradantes sejam vistos com normalidade. Por sua 

vez, em ambientes onde há uma supervalorização das hierarquias – em 

que os chefes são seres intocáveis e inquestionáveis – o comportamento 

decente e democrático tende a tornar-se uma falha, ou mesmo uma 

debilidade de caráter. (FREITAS, 2007). 

Leymann (1993), conforme apontado por Einarsen e Hoel (2008), 

propõe, a partir de suas observações empíricas, que quatro 

caracterizações são proeminentes para a ocorrência do assédio nas 

organizações, as quais podemos sintetizar como: a) deficiência no 
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estabelecimentos de critérios claros para a divisão de tarefas ou 

atribuições pessoais, o que gera conflitos pela incerteza e frustação; b) 

extremos na postura de liderança, tanto na rigidez da liderança 

autoritária e centralizadora, como na vacância de poder gerada pela 

liderança laissez-faire; c) ambientes organizacionais onde há altos níveis 

de estresse, competitividade e potencial de frustação, de forma que 

comportamentos agressivos e posições de vulnerabilidade se combinem; 

e por fim d) organizações que por sua natureza, história e formação são 

marcadas pela pobreza ética, onde ocorre uma espécie de “vale tudo” 

pela falta de critérios objetivos de moral.  

Sendo assim, observamos que os espaços de ação que são 

propiciados pelas relações disciplinares, de controle e de poder nas 

organizações são o campo próprio da ocorrência do assédio. E o 

entendimento destas relações de poder ou de força que se estabelecem 

no processo do assédio, são elementos chave para o entendimento da 

violência neste sentido.  

Conforme Barreto (2003), o assédio visa envolver e dominar o 

outro, a fim de lhe impor sujeição, assim, assimetria de poder entre 

agressor e vítima é um aspecto invariável do fenômeno. Na relação 

assimétrica de poder, a parte agressora é detentora de mais recursos, 

maior base de apoio ou posição privilegiada em relação à vítima - 

fatores que podem ter origem tanto nas questões hierárquicas, quanto na 

força física, na força de um grupo formal ou informal, na popularidade, 

ou na capacidade individual de agir com carisma e influenciar o 

ambiente organizacional.  

Zapf e Einarsen (2005) contribuem para esse entendimento, uma 

vez que afirmam que uma das características primordiais do mobbing é 

o desequilíbrio de forças, ou de poder, entre as partes. Ou seja, a vítima 

do processo assedioso tem pouca ou nenhuma chance de reagir 

propositivamente para a solução do conflito, o que invariavelmente leva 

a uma progressiva degradação do ambiente de trabalho que culmina no 

encerramento do vínculo trabalhista de modo traumático e danoso para a 

vítima, na maior parte das vezes.  

Conforme Barreto (2003) a dificuldade de defender-se do assédio 

pode ser compreendida como um efeito direto das relações de poder 

formais e/ou informais entre as partes, e passa também pelas questões 

do medo (do desemprego, do desprestígio, da humilhação) e da 

competitividade e consequente falta de solidariedade no ambiente de 

trabalho.  

Quanto à dificuldade de mobilização defensiva da vítima Heloani 

(2005) afirma que pode ser compreendidas a partir: da visão do social 
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(relações de poder), do aspecto físico (poder físico), do aspecto 

econômico (dependência econômica e necessidade de subsistência no 

mercado de trabalho), e por fim do aspecto psicológico (autoestima, 

personalidade).  

 

2.3.2 A dinâmica do assédio moral nas organizações 

 

Independente da visão adotada pelos pesquisadores do tema do 

assédio – seja mais alinhada com a percepção de mobbing, bullying, ou 

assédio moral propriamente dito – uma preocupação que é unanimidade: 

são as dinâmicas que se estabelecem na ocorrência do mesmo, ou seja, 

os meios, os modos, a forma, o enredo pelos quais a violência é 

perpetrada. Pois como bem colocado por Einarsen et al (2005) o assédio 

não é um fenômeno pontual e isolado, e sim um fenômeno processual e 

que se desenrola em fases graduais que vão desde a percepção abstrata 

de que “há algo errado” até a concreção de consequências devastadoras. 

Hirigoyen (2012) ao conceituar o assédio moral dedica boa parte 

de sua atenção à dinâmica psicológica que ocorre entre a vítima e o 

agressor. A autora prioriza os aspectos subjetivos e comportamentais 

que caracterizam os dois, visando primordialmente o sofrimento das 

vítimas.  

Para a autora existem etapas que integram o processo de assédio 

moral no ambiente de trabalho, dentre as quais destacamos: a recusa à 

comunicação, a desqualificação, a criação de descrédito, a indução ao 

erro e o isolamento. Sendo que, na visão da pesquisadora, todos esses 

procedimentos se sucedem em um ardil que visa a subjugação da vítima 

por meio do abuso de poder e de manobras perversas. 

A constatação de que o assédio é um tema primordialmente 

estudado a partir da percepção da vitimologia é ressaltado também por 

Zapf e Einarsen (2005), pois é na vitimização que as consequências do 

assédio ganham concretude e ficam evidentes.  

Na perspectiva de Hirigoyen (2011) a prática do assédio moral é 

insidiosa e não é de fácil comprovação, pelo fato de que na maioria das 

vezes este ocorre de forma velada, dissimulada nos espaços do “não 

dito”. De tal maneira que a violência interpessoal se camufla em uma 

“brincadeira”, em uma “conversa semeada”, em uma insinuação, porém 

estas, por serem permeadas por sutilezas, tornam improvável ao 

assediado resistir sem ser julgado como paranóico e desequilibrado. E 

este processo se intensificando pode levar ao isolamento da vítima, 

como forma de autodefesa, o que, posteriormente a leva a ser mal vista 

no ambiente de trabalho.  
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Segundo a autora, o sentido em que ocorre o assédio pode dar a 

ele diferentes tipologias. A forma mais comum é o assédio moral 

vertical descendente, que ocorre quando a violência se dá no sentido 

chefe - subordinado. Normalmente nesta situação a vítima se sente 

isolada e torna-se difícil encontrar uma saída ou resistir.  

Já o assédio moral horizontal, é aquele no qual um colega de 

trabalho acomete outro do mesmo nível hierárquico – a agressão pode 

ter origem em uma simples inimizade, em uma necessidade de 

competitividade, ou mesmo em racismo e, ou sexismo.  

Quando um superior é assediado por um ou mais subordinados, 

configura-se o assédio ascendente, que tem origem normalmente em 

denúncias falsas, calúnia, ressentimento, mentiras ou preconceito. Esta 

situação fica evidente, por exemplo, na seleção de um chefe impopular 

em um grupo de trabalho ou então em uma situação onde os empregados 

gozem de algum nível de estabilidade empregatícia.  

Por fim, podemos indicar algumas das condutas e 

comportamentos comuns que caracterizam o enredo do assédio moral, 

conforme proposto por Hirigoyen (2011;2012), Barreto (2003) e Freitas 

(2001). Condutas estas, que praticadas de maneira reiterada na visão 

destes autores, têm a intenção deliberada de desestabilizar a vítima:  

 

a) Quanto ao trato – com o objetivo de levar a vítima ao 

comportamento agressivo, impulsivo ou colérico: 

 Ignorar a presença do funcionário na frente dos outros; 

 Não cumprimentá-lo e não lhe dirigir a palavra; 

 Fornecer instruções confusas e imprecisas; 

 Intimidar verbalmente ou fisicamente quando a sós com o 

assediado; 

 Desvalorização da atividade profissional do indivíduo; 

 Marcação sobre o número de vezes e tempo que vai ou fica 

no banheiro; 

 Indução do indivíduo ao descrédito de sua própria 

capacidade profissional; 

 Recusa à comunicação direta com a pessoa, dando-lhe 

ordens através de um colega ou através de meios como 

telefone, documentos escritos ou e-mail;  

 Vigilância constante sobre o trabalho que está sendo feito; 

 Menosprezo das convicções religiosas, políticas ou da 

orientação sexual do empregado.  
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b) Quanto às atividades – com o objetivo de desqualificar, 

desacreditar e rebaixar a autoimagem do mesmo:  

 Pedir a execução de tarefas sem interesse e aparentemente 

desnecessárias, com ou sem tempo hábil;  

 Exigência de desempenho de funções em desacordo com as 

atribuições do cargo; 

 Exigência de desempenho de funções degradantes;  

 Bloquear o andamento das atividades; 

 Atribuir erros injustamente; 

 Induzir ao erro, para posteriormente criticar;  

 Sobrecarregar o funcionário de trabalho;  

 Não lhe atribuir tarefas, ou removê-las de suas 

responsabilidades esvaziando sua função;  

 Exigir cumprimento de tarefas complexas a serem executas 

em tempo muito curto;  

 Exigir o cumprimento de tarefas para em seguida descartá-

las ou “engaveta-las”.  

 Retenção de documentos ou informações importantes para a 

realização do trabalho.   

 

c) Quanto ao ambiente e espaço de trabalho – com o objetivo de 

desestabilizar emocionalmente e desequilibrar o estado de 

espírito: 

 Fazer críticas publicamente de maneira passiva; 

 Impor horários e mudanças de horários de trabalho sem 

motivos razoáveis; 

 Lançar boatos maldosos e calúnias sobre a pessoa; 

 Insinuar que o funcionário tem problemas mentais ou 

familiares; 

 Transferir o funcionário para isola-lo, deslocando-o de seu 

ambiente;  

 Retirar seus instrumentos e aparelhos de trabalho;  

 Isolar o indivíduo em local físico desconfortável, inadequado, 

humilhante ou mesmo insalubre;  

 Proibir os colegas de falar ou estar com a pessoa em 
momentos de intervalo; 

 Censurar de forma vaga e imprecisa, dando ensejo a 

interpretações ambíguas e a mal-entendidos;  
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 Marcação de reuniões sem aviso e posterior cobrança de 

ausência na frente dos colegas de trabalho.   

 

Na visão de Hirigoyen (2012), estabelecida em seus estudos 

pioneiros, a compreensão do fenômeno do assédio moral passa 

inevitavelmente pela questão do perfil da vítima e do agressor e pelas 

peculiaridades do relacionamento abusivo que se estabelece entre 

ambos.  

Para a autora, o assédio moral no que se refere à vítima, remete 

sempre ao desprezo, ao maltrato, à humilhação, e no que se refere ao 

agressor, sempre remete à intencionalidade de causar dano. Esta visão é 

compartilhada também por alguns pesquisadores brasileiros como 

Freitas (2007), Barreto (2003) e Heloani (2004). .    

Estabelecer o perfil da vítima “comum” de assédio moral é uma 

tarefa complexa e na visão de alguns pesquisadores, controversa 

também. Para fazê-lo é preciso levar em conta os fatores ambientais da 

organização, o perfil do agressor “comum” do assédio e a própria 

capacidade de resistência psicológica do agredido.  

Hirigoyen em sua segunda obra sobre o assédio moral em 2001 – 

“Mal estar no trabalho: redefinindo o assédio moral”– afirma que as 

vítimas não são doentes como o assediador perverso normalmente tenta 

mostrar, uma vez que o processo de assédio, “muitas vezes é 

desencadeado a partir da reação da vítima para com demonstrações de 

autoritarismo do seu superior, ou mesmo na resistência a deixar-se 

subjugar”. (HIRIGOYEN, 2012, p.68).  

A estratégia do agressor de fazer o agredido parecer instável 

emocionalmente – mesmo que o próprio agressor tenha provocado esta 

instabilidade – é um dos meios de manipulação e promoção de culpa ao 

assediado.  O agressor tenta passar uma imagem da vítima, que não é 

real. A vítima do assédio moral não é frágil, neurótica, de difícil 

convivência ou profissionalmente incompetente como este busca a 

caracterizar.  

Quanto às vítimas do assédio, de acordo com Heloani (2004), 

embora seus agressores tentem desqualificá-las, normalmente não se 

tratam de pessoas doentes ou frágeis. Normalmente são pessoas com 

personalidade transparente, sincera, sem talento para o fingimento, com 

baixa tolerância à ambiguidade moral. São indivíduos que se 

posicionam, questionam e tem postura crítica perante as situações. 

Comumente tornam-se alvos das agressões justamente por não se 

deixarem dominar indiscriminadamente, por não se curvarem à 
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autoridade de um superior sem questionamento a respeito do acerto de 

suas determinações. (HELOANI, 2004, p. 6).  

Para Hirigoyen (2012), a qual afirma que o agressor comum nas 

situações de assédio pode possuir uma personalidade perversa narcísica, 

as vítimas são escolhidas justamente por suas qualidades, as quais o 

agressor quer para si, pois não as possui. De acordo com a autora, o 

motor do nódulo perverso é justamente a inveja, o objetivo é a 

apropriação, o que a mesma explica assim: 
A inveja é um sentimento de ambição, de irritação 

odienta diante da felicidade e das vantagens do 

outro. Trata-se de uma mentalidade desde o 

primeiro momento agressiva, que se baseia na 

percepção daquilo que o outro dispõe e de que ele 

próprio se sente desprovido. Esta percepção é 

subjetiva, pode ser até delirante. O invejoso 

lamenta ver o outro possuir bens materiais ou 

morais, mas seu desejo de destruí-los é maior que 

o desejo de obtê-los. (HIRIGOYEN, 2011, p. 

147).  

 

O tópico da inveja é um ponto nevrálgico do entendimento do 

assédio na visão da violência perversa, pois nesta se pressupõe que este 

justamente o motivo pelo qual alguém poderia se constituir como um 

“assediador moral”. Seu ímpeto de subjugar a vítima se daria porque a 

presença desta se constitui como uma afronta a sua identidade, pois o 

depara com seus medos, lacunas, feridas e inseguranças.  

Corroborando, Heloani (2004) afirma que normalmente o alvo do 

agressor no ambiente de trabalho é baseado na integridade, saúde, 

honestidade, competência, criatividade e dedicação ao trabalho que ele 

identifica na vítima. O autor afirma ainda que os agressores comuns nos 

casos de assédio moral 
...são frequentemente inseguros quanto à sua 

competência profissional e podem exibir, às 

vezes, fortes características de personalidade 

paranoica, pela qual projetam em seus 

semelhantes sua “sombra”, ou melhor, aquilo que 

não conseguem aceitar em si mesmos. 

Ambiciosos e invejosos, esses indivíduos 

procuram aproveitar-se do trabalho alheio, 

sugando energias e realizações de outros para 

montarem uma pseudo-imagem de si próprios: 

verdadeiros “salvadores da pátria”, os “guardiões 

das organizações”. (HELOANI, 2004, p. 5). 
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Essa compreensão específica de que o motor do assédio moral é a 

perversa narcísica, é o que embasa a concepção que Hirigoyen (2012) 

tem do assédio como uma violência perversa. A autora afirma que a 

palavra perversão apareceu na língua francesa no século XIII vinda do 

latim per-vertere – virar ao contrário, revirar – definida como 

transformação do bem em mal. Atualmente o senso comum da palavra 

perverso subentende um juízo moral, pois se relaciona com a capacidade 

de realizar maldades, ou a tendência à práticas más por natureza.  

De acordo com a psiquiatra, qualquer indivíduo em crise pode 

lançar mão de mecanismos perversos em algum momento da vida, e da 

mesma forma experimentar um ódio devastador, porém, isso por si só 

não configura que este possua uma personalidade perversa, uma 

patologia. No entanto o que diferencia uma pessoa comum de um 

perverso, é que os sentimentos descritos acima são seguidos por culpa e 

arrependimento em uma pessoa comum e em um indivíduo perverso não 

há essa manifestação. Dessa maneira “a noção de perversidade implica 

uma estratégia de utilização e depois de destruição do outro, sem a 

menor culpa”. (HIRIGOYEN, 2012, p. 139).  
Os perversos narcisistas são considerados 

psicóticos sem sintomas, que encontram seu 

equilíbrio descarregando em um outro a dor que 

não sentem e as contradições internas que se 

recusam a perceber...o mal que fazem lhes permite 

valorizar-se às custas do outro.  (HIRIGOYEN, 

2012, p. 141).  

 

Desta forma, a autora elenca alguns traços de personalidade, que 

combinados, são normalmente identificados em pessoas com 

personalidade perversa narcísica: tem um senso grandioso da própria 

importância, é absorvido por fantasias de sucesso ilimitado, de poder, 

acredita ser “especial”, “singular”, tem excessiva necessidade de ser 

admirado, pensa que tudo lhe é devido, explora ao outro nas relações 

interpessoais, não tem a menor empatia, sente inveja frequentemente, e 

exibe comportamentos e atitudes arrogantes.  

Hirigoyen (2012) destaca também alguns comportamentos que 

podem ser identificados no agressor perverso narcísico, dos quais 
ressaltamos: 

Mostram-se irresponsáveis: defendem-se com a 

negação da realidade, nada nunca é culpa deles, 

jamais são responsáveis ou culpados. O que 

acontece de mal é sempre culpa do outro; Tem 
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dificuldade de tomar decisões sozinhos e tem 

necessidade que que os outros assumam as 

responsabilidades em seu lugar; Tendem a 

apresentarem-se como moralistas, possuem 

orgulho e sentimento de superioridade, 

obstinação, intolerância, fria racionalidade, 

dificuldade em demonstrar emoções positivas 

genuínas, Têm excessiva desconfiança e sensação 

de que estão sendo perseguidos ou vigiados. 

(HIRIGOYEN, 2012, p. 149, 150,151). 

 

Essa questão de estabelecer um perfil de vítima e agressor, como 

já mencionamos, é um ponto peculiar do entendimento do assédio moral 

a partir da visão fundamentada na psicanálise. Na percepção dos 

estudiosos nórdicos, essa questão é controversa e o olhar para a 

dinâmica do assédio não tem esse matiz. Há sim a preocupação em 

descrever as dinâmicas e condutas do agressor, no entanto o 

estabelecimento de estigmas é evitado, como já mencionamos, pois na 

visão destes pesquisadores, isso poderia inclusive mascarar a devida 

responsabilização das organizações quanto ao permitir ou mesmo 

institucionalizar práticas hostis. (EINARSEN e HOEL, 2008). 

Observamos, a partir de algumas revisões bibliográficas que 

fizemos para esta pesquisa, que há da parte dos estudiosos tributários 

dessa visão, a preocupação em obter evidências empíricas através de 

estudos quantitativos e qualitativos, que venham a colaborar com o 

avanço do debate e também da teoria acerca do assédio. E uma busca 

que evidenciamos também é o estabelecimento de critérios de pesquisa 

que venham a conciliar o olhar para as questões relacionadas à dimensão 

organizacional do assédio (variáveis organizacionais) com o olhar para 

as questões relacionadas a dimensão individual do assédio 

(características do processo de vitimização).  

Como exemplo dessa visão acerca do fenômeno, destacamos a 

elaboração de um quadro conceitual apresentado por Einarsen (2005). O 

modelo conceitual proposto se fundamenta a partir das percepções 

desenvolvidas ao longo de uma década de estudos realizados pelo grupo 

de pesquisa coordenado pelo professor Stale Einarsen, chamado de 

Bergen Bullying Research Group, do departamento de Psicologia da 

Universidade de Bergen, na Noruega.  

Os diversos estudos empíricos que fundamentam o modelo 

abrangeram abordagens quantitativa e qualitativa, e foram realizados 

tanto a partir de organizações que se abriram para esse fim, quanto a 

partir de estudos conduzidos com vítimas de assédio.   
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Einarsen (2005) afirma que a construção do modelo conceitual 

foi pautada no intuito de identificar as principais variáveis que 

contribuiriam tanto para fundamentar futuras pesquisas científicas 

acerca do tema, quanto para subsidiar o desenvolvimento de programas 

de ação organizacional na prevenção e combate ao assédio.   

Assim, o pesquisador enfatiza que quatro aspectos são 

primordiais no entendimento do modelo. Primeiramente é a distinção 

entre a natureza e causas dos comportamentos hostis demonstrados pelo 

suposto agressor e a natureza e causas das percepções demonstradas pela 

vítima. Em segundo lugar, o modelo busca distinguir entre a percepção 

da exposição aos comportamentos agressivos das reações a estes 

comportamentos. Em terceiro lugar, o modelo busca evidenciar o 

impacto de aspectos organizacionais tanto no comportamento do 

suposto agressor quanto nas percepções e reações da vítima. E por fim, 

o modelo busca evidenciar como a personalidade da vítima 

possivelmente afetaria e estimularia a hostilidade do agressor. 

(EINARSEN, 2005, p. 8). Assim, trazemos na figura que segue, a nossa 

tradução e adaptação do modelo conceitual de Einarsen (2005). 
 

 

Figura 1: Modelo conceitual traduzido e adaptado de Einarsen (2005).  

 
Fonte: elaborado pela autora (2017) adaptado de Einarsen (2005).  
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Einarsen (2005) nos oferece alguns apontamentos que ajudam a 

entender o seu quadro conceitual. Primeiramente em relação ao 

comportamento do agressor, observamos que o modelo propõe uma 

conjunção entre as condições organizacionais que podem vir a 

contribuir, permitir ou mesmo incentivar o assédio e as características 

individuais como a propensão à cometer assédio, apoiada pelo contexto 

cultural e socioeconômico. De maneira que, através do modelo, assédio 

pode ser entendido como consequência de uma combinação de 

“gatilhos” individuais para a prática insidiosa, somados a uma 

deficiência de “inibidores” por parte da organização. 

Outra questão levantada pelo modelo refere-se a um ponto 

peculiar dos estudos nórdicos, que é a distinção entre assédio objetivo e 

assédio subjetivo (assédio aqui entendido a partir das categorias de 

mobbing/bullying). O modelo deixa claro que há distinção entre as ações 

e condutas objetivas demonstradas pelo agressor e a maneira como a 

vítima às percebe e às interpreta, de forma que e a acareação entre as 

perspectivas, separaria situações reais de assédio de outras que parecem, 

mas não o são. 

Assim, o modelo reforça a ideia defendida pelos pesquisadores de 

que assédio objetivo seria o conceito principal e definitivo para designar 

o assédio, uma vez que a estigmatização organizacional que a vítima 

sofre, a natureza pejorativa das ações negativas de que ela é alvo e o 

desequilíbrio evidente de poder entre vítima e agressor, ficariam 

evidentes para os observadores da situação, não apenas para a vítima.  

Essa definição de assédio objetivo choca-se em partes com o 

conceito de assédio moral defendido como uma violência sutil e sub-

reptícia, pois parte do êxito em intimidar a vítima por parte do agressor 

– pelo menos nas fases iniciais do assédio – se daria exatamente nas 

investidas silenciosas e veladas que buscariam levar ao descrédito e 

desprestígio do alvo diante dos observadores. No entanto, não 

entendemos essa diferença de perspectivas como incoerente e sim como 

uma peculiaridade do olhar para a questão.  

Segundo o modelo, não só a personalidade e as reações da vítima 

influenciam na ocorrência ou não do assédio, mas também a existência 

de variáveis organizacionais que permitam a detecção e inibição de 

comportamentos agressivos, através de políticas de convivência, 

intolerância com comportamentos hostis e intervenção em situações de 

conflito progressivo. Assim, fica enfatizado que o modelo propõe que o 

assédio é um processo dinâmico que ocorre na interação entre variáveis 

pessoais – potencialidade agressiva e resposta da vítima – e variáveis 

organizacionais.  
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O que nos conduz a um entendimento último que gostaríamos de 

sistematizar que é a questão que convencionamos chamar de sinergia 

perversa que se estabelece entre os aspectos pessoais e comportamentais 

do assédio, em relação aos aspectos organizacionais que dizem respeito 

ao contexto estrutural, cultural, histórico, social e econômico no qual a 

violência do assédio é perpetrada.  

Ora, não é nossa pretensão lançar mão da expressões sinergia e 

perversão de forma insipiente.  

Portanto, ponderamos que a definição que adotamos de sinergia 

se refere à proposta por Abbagnano (2007) no seu Dicionário de 

Filosofia, o qual define esta como a “coordenação de diferentes 

faculdades ou forças, ou então a ação combinada de diferentes fatores, 

que pode denotar também na linguagem comum e científica, a 

cooperação dos órgãos em um corpo vivo”. (ABBAGNANO, 2007, p. 

903).  

E por perverso, concebido como o fruto da cooperação entre os 

aspectos da dimensão moral e da dimensão organizacional implicados 

no assédio, entendemos como sendo o resultado potencialmente mal e 

cruel que se desenvolve como consequência e a partir deste fenômeno.  

Vale ressaltar, que não é proposta da nossa investigação nos 

apropriarmos de um entendimento mais profundo acerca de perversão, 

nas categorias fixadas pela psicanálise, para além do que já foi colocado 

até aqui. Porém, não negamos que a visão acerca de assédio moral 

proposta por Hirigoyen (2011, 2012), a qual se utiliza da ideia de 

perversão, nos parece bastante pertinente, visto que permite tratar o 

fenômeno do assédio dentro da lógica da reflexão moral e ética, ao 

estabelecer categorias de condutas más e boas, e não apenas de 

adequadas ou inadequadas.  

Falar de mal e bem, bondade ou maldade, nos permite resgatar a 

dimensão ético-política da ação dos sujeitos, não apenas classificando-as 

entre desejáveis ou indesejáveis, uma vez que bom ou mal denotam a 

natureza, e desejável/indesejável podem denotar apenas a utilidade das 

ações.  

 

2.3.3 As consequências do assédio moral 

 

Em relação às consequências do assédio moral, são amplas as 

análises que podem ser feitas, porém a maioria dos autores parece 

destacar os efeitos do assédio em três âmbitos: para o indivíduo, para as 

organizações e para a sociedade. 
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Freitas (2007), afirma que o assédio moral tem sido estudado na 

maior parte das vezes como uma questão do indivíduo, na qual um 

submete o outro e o infelicita, levando-o a desenvolver problemas de 

saúde ou a perder o emprego. Isso se dá em virtude de que normalmente, 

o ponto de reconhecimento do assédio é quando ele se torna um caso 

médico ou mesmo jurídico e tenha acarretado doença, desemprego ou 

litígio. No entanto, a autora afirma que as consequências do assédio 

moral no ambiente de trabalho são amplas, graves e complexas, e por 

seus aspectos subjetivos, faz com que os efeitos da violência sejam de 

difícil “contabilização”.   

Vercesi (2009) no artigo “Assédio moral no trabalho: 
implicações individuais, organizacionais e sociais”, a partir da visão de 

Cassito (2003) aponta que, algumas das consequências mais evidentes 

no âmbito do indivíduo são: demonstrações de intolerância com a 

própria família; episódios de raiva e violência; desconforto físico; 

doenças psicossomáticas; afrouxamento dos laços familiares e de 

amizade; abandono de compromissos sociais; problemas conjugais que 

podem até mesmo levar ao divórcio; perda de renda; e em casos 

extremos suicídio.   

Freitas (2007) afirma que a vida psicossocial do sujeito que é 

vítima da violência, é transformada, visto que este tem atingida a sua 

personalidade, a sua identidade e a sua autoestima. De acordo com a 

autora, essa desordem na maior parte das vezes é caracterizada pela 

redução da capacidade de concentração e realização de tarefas, 

depressão, afastamento do trabalho, perda do emprego, sentimento de 

nulidade e de injustiça, descrença, apatia, entre outros efeitos nocivos 

como alcoolismo e abuso de drogas.  

Quanto às consequências do assédio moral para a organização, 

Vercesi (2009) cita: evidência de maior taxa de absenteísmo; aumento 

de rotatividade; custos com substituição de pessoal e treinamento de 

novos colaboradores; custos com litígios; redução na competitividade de 

mercado; redução da qualidade de produtos/serviços; queda na 

produtividade individual e/ou grupal; desmotivação; insatisfação com o 

trabalho; perda de profissionais qualificados e treinados; além da 

possibilidade de ocorrer a redução do número de clientes e danos para a 

imagem da organização. Além destas consequências, Freitas (2007) 

também aponta: a degradação na qualidade do clima de trabalho, o 

reforço ao comportamento negativo dos indivíduos perante a 

impunidade e a desmotivação sistêmica entre os membros da 

organização que gera o enfraquecimento da adesão ao projeto 

organizacional.  



79 

 

Em relação ao âmbito social, são ressaltadas que as 

consequências podem envolver: potencial perda de trabalhadores 

produtivos; aumento de custos com saúde pública; aumento de custos 

com benefícios sociais; aposentadorias prematuras, desemprego, 

elevação do número de suicídios na sociedade, perda do investimento 

social em educação e formação profissional, custo do potencial 

produtivo do profissional afastado ou com redução do seu potencial 

empregatício. (VERCESI, 2009; FREITAS, 2007).  

 

2.3.4 O combate ao assédio moral  

 
De acordo com Heloani (2004), embora muitas organizações 

possuam Código de Ética, esta ferramenta por si só não é suficiente para 

coibir o assédio moral. Do mesmo modo que o fato de termos um 

código penal que condene furtos, homicídios, sequestros, entre outros 

crimes, não impede que estes ocorram. O autor afirma que é necessário, 

além dos códigos de ética, criar mecanismos organizacionais para dar a 

vítima a possibilidade e o direito de denúncia de maneira eficiente e 

sigilosa.  

No entanto, o próprio autor entende que a denúncia por si não 

resolveria a questão, somente um efetivo processo de humanização do 

trabalho o faria.  Neste intuito, Heloani, defende a criação, daquilo que 

Dejours, ao abordar a questão do sofrimento humano na organização, 

chama de espaço público, ou espaço de discussão. Seria um local que, 

dentro das próprias organizações, permitisse aos seus membros 

manifestar seus problemas, angústias e expectativas, facilitando o 

entendimento. Heloani acrescenta ainda: “seria o caso, como diria 

Habermas, da racionalidade instrumental, ou seja, da lógica do sistema, 

vir a ceder espaço à “ação comunicativa”, que tenha por base 

argumentos justos e transparentes” (HELOANI, 2004, p. 7).   

A respeito do enfrentamento e inibição do assédio moral, Freitas 

(2007) afirma não ser de fácil realização. Em primeira instância seria 

necessário coragem e vontade política ao reconhecer a possibilidade de 

ocorrência do assédio, ou seja, admitir que a organização é passível e 

muitas vezes corrobora com este mal.  Reconhecida esta possibilidade, a 

organização precisaria mostrar energia em apurar, coibir e punir os 

agressores. Implicando que se criem instrumentos de controle e se 

determine explicitamente “que não existem pessoas intocáveis quando 

se trata de melhorar o comportamento organizacional e as condições do 

ambiente de trabalho”. (FREITAS, 2007, p. 4).  
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Para que a ação seja efetiva no combate ao assédio, os 

instrumentos devem ser confiáveis, tanto para a denúncia, quanto para a 

apuração dos fatos. Para isso é necessário que os indivíduos envolvidos 

nestes esforços sejam considerados legítimos e imparciais pelos demais 

na organização, além de desfrutarem de credibilidade.  

Neste sentido Hirigoyen (2011) manifesta que é preciso garantir 

que a revelação do problema não se volte contra a vítima e não termine 

por agravar ainda mais a situação do assédio. É essencial que as pessoas 

que lidam com os casos mantenham sigilo e prezem pelo bem-estar do 

denunciante. Da mesma forma, é muito prejudicial ao combate, se o 

sistema uma vez que houver apurado práticas de assédio moral, deixe 

sem respostas os envolvidos. Nesta situação, como também em outras 

que envolvem comportamento organizacional, “a experiência passada 

valida a seriedade e explicita a justiça com que as questões delicadas 

costumam ser tratadas”. (FREITAS, 2007, p. 7). 

Freitas (2007) afirma também, que estas medidas não são fáceis 

de serem instauradas e dificilmente poderão ser tomadas sem causar 

conflitos na organização, porém é legítimo que as organizações, zelando 

pelos seus interesses, possam construir ou reconstruir uma visão 

organizacional na qual se entenda que todos perdem com o assédio 

moral. Neste pensamento, é importante criar a consciência em todos 

que: 
...o assédio moral é algo devastador na vida de 

alguém, que diz respeito a todos nós e que os 

algozes dos raptos psíquicos nas organizações 

devem e podem ser punidos sem complacência. 

Ao fecharmos os olhos a esta questão endossamos 

um comportamento que fere o mais sagrado de 

todos os nossos direitos: o de ser tratado como um 

ser humano. Este argumento deveria ser o 

bastante, mas o assédio moral é tanto uma questão 

moral como econômica e social. É um crime, e 

como tal deve ser prevenido e evitado. 

(FREITAS, 2007).  

 

Freitas et al (2008) afirmam ainda que é urgente que os gestores e 

os trabalhadores em geral reflitam criticamente a respeito da ética que 

fundamenta as suas palavras e atos no ambiente de trabalho. Porém 

deixam claro que, o intuito dessa reflexão não é o julgamento, ou a 

criação de mais distanciamento entre os pares, mas o combate e 

prevenção de violências interpessoais como o assédio moral. Os autores 

ressaltam que prezar pela integridade e pela saúde física e mental no 
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trabalho não se constitui uma caridade, e sim um dever ético-político do 

pensamento organizacional.  

Einarsen et al (2005), a partir da visão de que se o assédio ocorre, 

isso se dá em virtude das condições organizacionais que permitem, 

possibilitam ou mesmo incentivam sua ocorrência, afirmam que o 

caminho mais efetivo e ético para a prevenção do assédio é a estratégia 

de combinar a incomplacência em relação às condutas degradantes com 

a promoção de ambiência para a diversidade, para a consonância de 

diferenças, e para o estabelecimento de critérios claros acerca do que é 

aceitável e o que é inaceitável em termos de sociabilização. 

Finalmente, após realizar estas articulações teóricas em torno dos 

três movimentos propostos (a contextualização da contemporaneidade 

do mundo do trabalho, as reflexões acerca do antagonismo entre poder e 

violência nas organizações e perspectivas e conceitos acerca do assédio 

moral) sobre os quais buscamos estabelecer fundamentos que venham a 

sustentar nossas análises da ida ao campo empírico e à busca de resposta 

para a nossa pergunta de pesquisa – a saber: Como se configura a 

sinergia perversa que se estabelece entre os aspectos pessoais e os 

aspectos contextuais na ocorrência do assédio moral, e como esta 
contribui não somente para a ocorrência do assédio, mas para o 

recrudescimento das suas consequências danosas? – nos direcionamos 

a descrever no capítulo seguinte a metodologia adotada nesta pesquisa 

para estabelecer de que modo será a nossa aproximação ao campo e 

como se instrumentalizará a investigação.  
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3 MÉTODO  

 

O entendimento da dimensão e realidade que representa o assédio 

moral sofrido pelos indivíduos nas organizações da atualidade não é 

tarefa fácil, ao considerarmos a multiplicidade das ocorrências, das 

variáveis do fenômeno, das possibilidades interpretativas e das 

especificidades e valores subjetivos de cada caso.  

O fato da ocorrência do assédio moral estar intimamente 

associada a uma realidade dinâmica, diversa e relativamente abstrata, 

exige a definição de um marco metodológico que aponte para a 

caracterização da pesquisa, balizada pelo tema, pela pergunta de 

pesquisa proposta e pela inclinação ético-política que incitou a 

investigação. 

As unidades de análise que iremos privilegiar em nossa pesquisa 

serão as micro e meso unidades, ou seja, indivíduo e organização. O 

foco do nosso estudo é a interação entre essas duas dimensões pois 

acreditamos que é na articulação entre elas que ocorre a sinergia 

perversa que ocasiona o assédio moral.   

Neste capítulo, iremos expor os procedimentos metodológicos 

que conduziram esta pesquisa, tendo como desígnio o atingimento dos 

seus objetivos. Assim, apresentamos neste capítulo: O marco 

metodológico da pesquisa – designado pelo tipo e natureza do estudo e 

pelas abordagens de investigação adotadas; Como foi feita a seleção de 

sujeitos para a participação da pesquisa e a técnica de coleta de dados 

empregada; Como foi feita a análise dos dados obtidos; e por fim, as 

limitações da pesquisa.  

 

 

3.1 MARCO METODOLÓGICO 

 

Como marco metodológico, entendemos o qual seja a designação 

cuidadosa das opções metodológicas que empregamos e que nos 

guiaram nesta pesquisa no sentido de produzirmos conhecimentos 

científicos relevantes e originais e descobrirmos dados e relações que 

contribuam para a verificação e ampliação do debate acerca do assédio 

moral nas organizações.  

 

3.1.1 Tipo e natureza do estudo 

 

Nesta pesquisa optamos por realizar um estudo do tipo 

qualitativo, pois compreendemos que esta opção é coerente com o 
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espírito da nossa investigação. Segundo Minayo (1994) o estudo 

qualitativo permite o envolvimento empático com os motivos e as 

intenções evidenciadas nos atores da pesquisa, haja visto que viabiliza 

atingir o nível dos significados e valores expressos no momento da 

investigação.  

Richardson (1999) fortalece este entendimento ao declarar que a 

pesquisa qualitativa além de ser uma opção relacionada às escolhas 

ético-políticas do investigador, se justifica, sobretudo por ser uma forma 

adequada para entender a natureza de fenômenos relacionados com 

práticas sociais, pois permite a apreensão da complexidade do problema 

e concomitantemente possibilita a compreensão e a interação de 

processos dinâmicos vividos pelos atores. 

Gil (2007) afirma que a investigação qualitativa propicia que os 

dados da pesquisa sejam captados com maior riqueza, o que contribui 

para que o fenômeno seja compreendido de forma mais robusta, pois 

aspectos como contradições e paradoxos também podem ser salientados.  

Segundo Chizzotti (2005) a interdependência viva entre o sujeito 

e o objeto, própria do estudo qualitativo, permite um relacionamento 

dinâmico entre a realidade e o sujeito, o que resulta na vinculação entre 

o mundo objetivo e a subjetividade deste. Nessa interação, pontua o 

autor, o empenho na investigação é parte integrante do processo do 

conhecimento o que permite interpretar os fenômenos atribuindo-lhes 

significados, pois o objeto não é um dado inerte e neutro, uma vez que é 

perpassado pelas significações e relações fundantes da pesquisa.  

Godoy (1995), ao citar Bogdan e Biklen (1982), pontua algumas 

características essenciais no estudo de tipo qualitativo, que tomamos 

como próprias do nosso estudo:  

a) Neste, o ambiente natural é fonte direta de dados e o 

pesquisador é um instrumento fundamental;  

b) É inerentemente descritivo;  

c) Nele, o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida 

constituem preocupação primordial do investigador; 

d) Para a análise dos dados é empregado o enfoque indutivo; 

e) A preocupação do pesquisador está no processo da pesquisa e 

não somente nos resultados e produto desta.  

 

Entendemos que o estudo de tipo qualitativo é coerente com 

nossa pesquisa também, a partir da percepção de que quando buscamos 

entender a complexidade inerente ao relato de algo tão pessoal quanto 

uma violência sofrida, a própria significação para o sujeito investigado 
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se constrói e reconstrói mediante a relação dialógica que se estabelece 

durante ou através à própria investigação.  

Afinal, não estamos buscando dados concretos e quantificáveis, 

todavia, estamos propondo ao sujeito investigado que revisite – pelo 

menos na dimensão narrativa – uma experiência muito desagradável à 

qual foi submetido e elabore sobre ela, o que inevitavelmente, passará 

pela complexidade da rememoração, interpretação e ressignificação da 

experiência.  Neste sentido entendemos como Creswell (2014), o qual 

assevera que a pesquisa qualitativa é a opção mais adequada quando 

desejamos dar poder e voz aos indivíduos a fim de compartilharem suas 

histórias.  

Vergara (2007) afirma que a pesquisa pode ser classificada 

quanto à sua natureza como exploratória, descritiva ou explicativa. 

Neste sentido, a partir dos objetivos aventados, podemos caracterizar 

nossa pesquisa como descritiva, pois entendemos como Gil (2007) o 

qual declara que a pesquisa descritiva objetiva a descrição das 

características de uma determinada população, ou fenômeno, ou então, o 

estabelecimento de relação entre variáveis.  

Complementando, Vergara (2007) alega que a pesquisa descritiva 

não tem compromisso de explicar completamente os fenômenos que 

descreve, embora possa servir de base para tal explicação.  

 

3.1.2 Abordagens da pesquisa: narrativa e fenomenológica  

 
Creswell (2010) propõe que a “pesquisa qualitativa é um meio 

para explorar e entender o significado que os indivíduos ou grupos 

atribuem a um problema social ou humano” (2010, p. 26), e para tanto o 

pesquisador pode adotar distintas estratégias ou abordagens. (2010, p. 

35). Ressaltamos que o autor utiliza a terminologia abordagem de 
pesquisa como estratégia de pesquisa, e assim destaca cinco 

possibilidades: a pesquisa narrativa, a pesquisa fenomenológica, a 

pesquisa da teoria fundamentada, a pesquisa etnográfica e a pesquisa de 

estudo de caso. (CRESWELL, 2010, 2014).  

A pertinência da opção metodológica que adotamos está 

diretamente vinculada a nossa indagação de pesquisa, que relembramos, 

é: Como se configura a sinergia perversa que se estabelece entre os 

aspectos pessoais e os aspectos contextuais na ocorrência do assédio 
moral, e como esta contribui não somente para a ocorrência do assédio, 

mas para o recrudescimento das suas consequências danosas? 

Indagação para a qual buscamos possível resposta nos propondo a ir ao 
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campo empírico investigar experiências de assédio moral vivenciado em 

organizações.  

Para tanto, na condução da nossa investigação aliamos duas das 

abordagens propostas por Creswell (2014), a saber, as abordagens 

narrativa e fenomenológica. Casamos as duas abordagens a partir do 

entendimento de que a afluência entre as duas tanto forneceria 

parâmetros sólidos para a organização e apresentação dos depoimentos 

acerca do assédio moral vivenciado pelos sujeitos da pesquisa, como 

permitiria descrever e analisar a natureza do fenômeno e propor uma 

possível interpretação de como se configura a sinergia perversa na 

ocorrência do assédio. 

Passamos então adiante, a fixar alguns esclarecimentos acerca das 

abordagens de pesquisa adotadas e indicar como cada qual foi aplicada 

no esforço investigativo.   

À vista de que um dos objetivos específicos da investigação é 

“descrever a partir dos depoimentos dos sujeitos da pesquisa o 
fenômeno do assédio moral vivenciado, evidenciando como estes se 

estruturaram em termos de dinâmica e consequências, bem como, de 

que maneira foi sentido e enfrentado pelos sujeitos”, a abordagem 
narrativa como método se mostrou bastante viável, pois a mesma 

pressupõe o levantamento de relatos de experiências individuais e a 

ordenação e descrição destas em um texto em ordem cronológica. 

(CRESWELL, 2014, p. 67).  

De acordo com Jovchelovitch e Bauer (2002) o estudo narrativo 

tem ganhado importância nos últimos tempos pela crescente consciência 

do papel o qual o “contar história” desempenha na conformação dos 

fenômenos sociais. (2002, p. 90).  

Creswell (2014) destaca duas pressuposições que buscamos 

incluir na organização das narrativas dos sujeitos da pesquisa, que é a 

evidência de que histórias narrativas contêm pontos decisivos (turning 

points), tensões específicas ou interrupções, e a evidência de que as 

histórias narrativas estão inseridas em lugares e situações específicas, 

logo a descrição do contexto é prerrogativa na elaboração dos relatos. 

A abordagem narrativa, em nossa pesquisa, não se restringiu ao 

descrever e ordenar cronologicamente os relatos, mas também a 

proceder a uma análise destes. Destacamos a compreensão de Creswell 

(2014) acerca desta etapa do estudo narrativo, o qual afirma que ao 

analisar as histórias dos participantes, o pesquisador pode assumir um 

papel ativo ao sondar sentidos e significados, ao identificar e elencar 

elementos-chave, ao expor dicotomias, ao examinar silêncios e ao 

atentar às interrupções e contradições. 
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Por sua vez também, entendemos que a abordagem 

fenomenológica seria pertinente na investigação a partir do 

entendimento proposto por Oliveira e Cunha (2008), os quais afirmam 

que nesta se busca a compreensão de um fenômeno, não havendo a 

prerrogativa de tecer explicações generalizantes, pois o pesquisador não 

parte de um problema, mas orienta o estudo motivado por uma pergunta, 

uma indagação acerca de um fenômeno, o qual possa ser evidenciado a 

partir da experiência de um ou mais indivíduos.  Desta feita, 

empreendemos a abordagem fenomenológica para buscar alcançar os 

níveis de interpretação e reflexão requeridos por nossa indagação de 

pesquisa.  

Dentro do campo dos estudos organizacionais, lugar da nossa 

pesquisa, a abordagem fenomenológica é pouco adotada, de acordo com 

Paiva Júnior e Mello (2008). Para os autores isso se deve em parte pela 

natureza filosófica da fenomenologia e sua relativa novidade como 

metodologia de pesquisa na ciência social aplicada, apesar de já ser 

bastante usual nas Ciências Sociais, Humanas, da Saúde e na Educação.  

Creswell (2014) destaca que a abordagem fenomenológica tem 

um forte componente filosófico em si, por sustentar-se nas obras e 

legado do matemático e filósofo Edmund Husserl (1859-1938) – 

considerado o pai da fenomenologia – e dos pensadores que ampliaram 

a sua visão, como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre e Maurice 

Merleau-Ponty.  

Paiva Júnior e Mello (2008), ao citar Martins e Bicudo (1994), 

propõem que a etimologia do termo fenomenologia vem da expressão 

grega fainomenon que diz respeito àquilo que se mostra em si mesmo, 

que se manifesta. “Fainomena ou fenomena é o que pode ser trazido à 

luz”. (2008, p. 27). Assim, em sentido largo, a fenomenologia se refere à 

ciência ou estudo daquilo que aparece, se manifesta, se revela. 

Como proposto por Creswell (2014), na abordagem 

fenomenológica a descrição deve focar o que os sujeitos vivenciaram e 

como o vivenciaram, isto é, procura-se a assimilação do fenômeno, 

colocando-o em evidência, de maneira que um sentido /significado 

comum possa ser apreendido acerca do fenômeno a partir experiências 

particulares dele. O que de acordo com Creswell (2010) é gerar uma 

“descrição da essência universal, uma captura da natureza do 

fenômeno”. (2010, p. 72).  

Essa constatação nos faz relembrar dois entendimentos que 

apontamos na introdução e na revisão teórica respectivamente, que 

indicam a pertinência da aplicação da estratégia fenomenológica em 

nossa pesquisa. 
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O primeiro entendimento é o de que a despeito das distintas áreas 

do conhecimento que abordam o assédio moral cristalizarem 

características inerentes às suas peculiaridades na tratativa do fenômeno, 

há um espírito comum sobre o mesmo que parece balizar o 

entendimento geral a seu respeito. E o outro entendimento – que em 

partes parece explicar o primeiro – é o destaque dado por Zapf e 

Einarsen (2005) para a questão de que o estudo do assédio, como 

violência interpessoal no ambiente das organizações tem sido guiado no 

campo cientifico, pela preocupação em descrever e compreender o 

fenômeno, e não por uma teoria. (2005, p. 238). 

Para posicionarmos melhor a opção por esta alternativa 

metodológica, é proveitoso destacarmos quatro pressupostos que são 

característicos nesta abordagem de estudo: 

Em primeiro lugar, a intencionalidade do sujeito como aspecto 
filosófico: Como destacado por Paiva Júnior e Mello (2008) a 

fenomenologia traduz uma tendência dentro do idealismo filosófico e do 

denominado idealismo subjetivo, no qual o âmago é o estudo das 

essências, como a essência da percepção e a essência da consciência. 

Assim, a pretensão da investigação fenomenológica é descrever o 

fenômeno estudado com o intuito de apresentá-lo tal como é, e a partir 

da interpretação do contexto do fenômeno, estabelecer questionamentos, 

discussões dos pressupostos e a busca dos significados da 

intencionalidade do sujeito frente à realidade. (PAIVA JÚNIOR e 

MELLO, 2008, p. 28).  

De acordo com Alexandre (2009), o centro da argumentação do 

método fenomenológico é exatamente desvelar a intencionalidade do 

ser, pois a essência do conhecimento está na experiência autêntica – o 

que importa é elucidar a essência do que foi vivido. Segundo o autor, a 

originalidade desta abordagem em captar dados resulta em estudos de 

experiências pessoais de existência possível, fazendo com que a ênfase 

do método seja a percepção existencialista. (ALEXANDRE, 2009).  

Em segundo lugar, a recusa da dicotomia sujeito-objeto: Para 

Creswell (2014), esta premissa filosófica emerge como consequência da 

intencionalidade do sujeito, ou seja, a intencionalidade da consciência. 

A realidade de um objeto é percebida dentro e a partir do significado da 

experiência do indivíduo. Contribuindo para este entendimento, Vergara 

(2005), citada por Paiva Júnior e Mello (2008), propõe que a principal 

característica do método fenomenológico é a possibilidade de realizar 

pesquisas que abordem situações, valores e práticas com base na visão 

dos próprios sujeitos da pesquisa a partir de suas experiências 

singulares.  
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Em terceiro lugar, a redução fenomenológica ou Epoqué: 

Creswell (2014) propõe que ao olhar o campo o pesquisador deve 

“suspender” o juízo sobre o que é real até que os sujeitos do estudo 

proponham o real a partir das suas experiências. Esse processo, 

chamado de epoché por Husserl, de acordo com Paiva Júnior e Mello 

(2008) pressupõe um “colocar entre parênteses” tanto a pré-julgamento 

do pesquisador, quanto pressuposições teóricas acerca do fenômeno – 

que não deixam de existir, mas que são desconsideradas por hora, 

deixando o pesquisador aberto para visar o que se mostra genuinamente 

a partir da aproximação com os sujeitos da pesquisa. 

Por exemplo, conforme citado por Creswell (2014) a ida ao 

campo e a aproximação aos sujeitos da pesquisa é guiada por um 

"objeto", uma experiência humana que pode ser mundanamente 

apreendida (como a insônia, o sentimento da exclusão, a raiva, a 

tristeza, ou em nosso caso o assédio sofrido no ambiente de trabalho) e 

não por uma proposição ou conceito trazidos e articulados pelo 

pesquisador para o sujeito.  

Portanto em nossa investigação buscamos adotar essa premissa na 

interação com os sujeitos, uma vez que tratamos da questão da violência 

do assédio moral sofrido por estes da forma mais ampla e genérica 

possível em nossas interações. Assim, não propusemos viés teórico, ou 

classificação e explicação científica acerca do fenômeno de antemão 

para os sujeitos, para possibilitar com que os relatos emergissem da 

forma mais genuína possível, inclusive na expressão linguística 

empregada para descrever a experiência. Esta designação ficará mais 

clara na descrição da coleta dos dados da pesquisa.  

E por fim, em quarto lugar, a ênfase em um fenômeno: Creswell 

(2014) propõe que a abordagem fenomenológica, apesar de buscar o 

real, a verdade, indutivamente a partir dos sujeitos da pesquisa, é 

conduzida pela ênfase em um fenômeno a ser evidenciado, explorado 

com um grupo de indivíduos preferencialmente heterogêneo, formado 

por no mínimo 3 ou 4 pessoas até no máximo por 10 a 15 pessoas.   

Em nossa investigação a ênfase foi a experiência de assédio 

moral vivenciado em um contexto organizacional, a qual foi explorada 

com um grupo de três sujeitos, a saber, mulheres, na faixa etária de 42 à 

54 anos, com trajetórias profissionais distintas, e que sofreram assédio 

moral em organizações distintas, em diferentes períodos de tempo.  
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3.2 OS SUJEITOS E AS NARRATIVAS 

 

A seleção das participantes e a coleta dos dados foram questões 

cruciais e delicadas em nossa pesquisa, em virtude do fenômeno que 

buscamos elucidar, portanto, importa detalharmos alguns pontos em 

relação a esse processo.  

 

 

3.2.1 Seleção das participantes 

 

Creswell (2014) afirma que tanto em um estudo de abordagem 

narrativa, quanto de abordagem fenomenológica, a estratégia de seleção 

de sujeitos de pesquisa mais coerente é a estratégia de amostragem 

intencional. Segundo o autor, amostragem intencional em pesquisa 

qualitativa corresponde à quando o pesquisador seleciona indivíduos 

para o estudo porque eles podem intencionalmente informar uma 

compreensão acerca da pergunta de pesquisa ou fenômeno central do 

estudo.  

Para realizar o estudo tanto pela abordagem narrativa, quanto pela 

abordagem fenomenológica, foi necessário cumprir duas exigências para 

a seleção dos sujeitos: a primeira foi buscar relatos que fossem de 

primeira ordem, isto é, elaborados a partir de experiências vivenciadas 

pelo próprio sujeito. E a segunda foi encontrar indivíduos que fossem 

acessíveis, e estivessem dispostos a dar informações peculiares acerca 

do sofrimento inerente às práticas hostis que sofreram – o que não se 

constitui em uma tarefa simples, pois se trata de uma questão 

traumática, no mínimo desagradável de ser relembrada.  

Portanto, pela melindrosa natureza do fenômeno que 

pesquisamos, foi necessária discrição para abordar os possíveis sujeitos 

da pesquisa. Destacamos aqui uma questão importante: todos os sujeitos 

da pesquisa – as três mulheres que gentilmente concordaram em 

participar – foram captadas para o estudo através de colegas 

pesquisadores, amigos ou familiares. O que nos deu maior liberdade na 

aproximação com as mesmas para tratar de um assunto tão delicado. 

Este modo de acessar possíveis sujeitos de pesquisa é denominado por 

Godoi e Mattos (2010), ao citar Sierra (1998), como técnica “bola de 

neve”, que na prática é a captura de sujeitos de pesquisa via as redes 

sociais naturais em torno do pesquisador.  

De acordo com os autores, a conveniência de acessar sujeitos de 

pesquisa assim reside no fato de que a priori isto garantiria maior 

disponibilidade para a interação conversacional e maior cooperatividade. 
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Dificilmente teríamos sucesso e liberdade – sem causar constrangimento 

– em abordar alguém que não nos conhece ou que a nosso respeito não 

houvesse recebido alguma recomendação, para tocar em um assunto tão 

sensível quanto o assédio.  

Após contatos e prospecções feitas com sete possíveis sujeitos, 

conseguimos a colaboração de três participantes para nossa pesquisa. O 

que ficou dentro da nossa meta, que era a de até quatro participantes no 

máximo. Pela sensibilidade do tema foi necessário sigilo na 

apresentação das participantes do estudo, portanto os nomes das mesmas 

foram trocados por nomes fictícios na apresentação dos resultados. Os 

nomes das organizações aonde o assédio ocorreu e o nomes das pessoas 

citadas nos relatos – assediador(es), testemunhas – foi apresentado de 

forma genérica.   

 

 

3.2.2 Coleta dos dados  

 

Tomando todo o cuidado, precaução e sigilo que o trabalhar com 

vítimas requer, adotamos a entrevista como instrumento de coleta dos 

dados em nossa pesquisa. Para ser coerente com as nossas abordagens 

de pesquisa buscamos conduzir as entrevistas dentro de duas 

perspectivas: A entrevista como evento de intercâmbio dialógico, 

conforme proposto por Godoi e Mattos (2010), e a entrevista narrativa, 

conforme proposto por Jovchelovitch e Bauer (2002).   

A entrevista como evento de intercâmbio dialógico é uma 

entrevista com significado radicado na comunicação humana, em 

contraposição a uma concepção de entrevista pautada no formalismo 

técnico-instrumental. (GODOI e MATTOS, 2010, 302).  

Conforme os autores, a entrevista como evento de intercâmbio 

dialógico deve ser pautada pela lógica da conversação. Através da 

imprevisibilidade e espontaneidade própria das conversas, portas podem 

ser abertas para dimensões subjacentes e mais complexas do fenômeno, 

para além do discurso verbalmente manifesto. Assim sendo, a entrevista 

nessa perspectiva deve viabilizar a livre manifestação dos interesses, 

crenças, expectativas, lembranças, desejos e motivações dos sujeitos 

entrevistados, de maneira que o mesmo “se sinta convidado à 

confidência, a participar de um ritual de descobrimento de si próprio”. 

(GODOI e MATTOS, 2010, p. 317).  

A entrevista narrativa, por sua vez, também é motivada por uma 

crítica ao esquema pergunta-reposta e é indicada quando se pesquisa 

fenômenos que envolvem histórias de vida e contextos sociais. 
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Jovchelovitch e Bauer (2002) propõe que a entrevista narrativa é uma 

forma de entrevista qualitativa não estruturada e de profundidade na 

qual o pressuposto subjacente é de que a perspectiva do entrevistado se 

revela melhor nas histórias onde este emprega linguagem própria e 

espontânea. Para os autores a influência do entrevistador deve ser 

mínima para se conseguir uma boa narrativa do sujeito, portanto esse 

tipo de estudo requer a habilidade de contar e escutar histórias.  

Jovchelovitch e Bauer (2002) afirmam também que as narrativas 

são capazes de reconstruir ações e contextos de maneira mais adequada, 

pois elas mostram o lugar, o tempo, a motivação e as orientações do 

sistema simbólico do sujeito. Assim a narrativa não pode se constituir 

em uma indexação de acontecimentos sucessivos, mas em um esforço de 

ligá-los tanto no tempo, como no sentido. 

Segundo os autores o estudo narrativo compreende duas 

dimensões: a dimensão cronológica – uma sequência de sucessivos 

acontecimentos, e a dimensão não cronológica – que implica a 

construção de um todo a partir dos sucessivos acontecimentos, isto é, a 

configuração de um enredo, no qual as unidades individuais da narração 

ganham sentido.  

De acordo com os mesmo autores, é o enredo que dá coerência à 

narrativa, pois fornece a moldura em que localizamos os 

acontecimentos, os atores, as descrições, os objetivos, a moralidade e as 

relações que permeiam a história. O enredo fornece também critérios 

para o esclarecimento dos sentidos implícitos aos acontecimentos, tendo 

em vista que as narrativas se prolongam para além das sentenças e fatos 

que a compõe. Nesta perspectiva o sentido não está no fim da narrativa, 

ele permeia toda a história.  

Para viabilizar a realização da coleta dos dados dentro das 

abordagens de pesquisa adotadas – narrativa e fenomenológica – 

tomamos como base a sugestão de Jovchelovitch e Bauer (2002) de uma 

estruturação de seis fases para a condução das entrevistas e a adaptamos 

para o nosso estudo. Denominamos a técnica proposta de entrevista 

narrativo-dialógica. A descrição das fases, com as ações 

correspondentes e as explicações de como foi conduzida a experiência 

estão descritas na tabela que segue: 

 
Quadro 1 - Fases da entrevista narrativo-dialógica.  

Fases 
Ações 

correspondentes 
Explicações/ reflexões subjacentes 

Prospecção e 

organização 

Levantamento de 
possíveis sujeitos. 

Nesta etapa foram feitas as prospecções de 
possíveis participantes via redes sociais naturais. 
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Primeiro contato. 
Apresentação 

pessoal. 

Sondagem para a 
participação na 

pesquisa.  

Esclarecimentos 
éticos.  

Avaliação da 

disponibilidade.  
Avaliação da 

acessibilidade.   

Arranjos pré-
encontro.  

Com o primeiro contato previamente mediado por 
alguém, entramos em contato de forma indireta 

(telefone, internet) com os sujeitos.  

Havendo abertura, o convite para a participação 
na pesquisa era feito, com reforço para a questão 

do tratamento sigiloso dos dados e a garantia do 

anonimato. 
Em caso de resposta positiva, negociava-se um 

possível encontro.  

O importante nessa etapa foi não propor um 
conceito de “assédio” para além daquele que o 

sujeito propunha em seu senso comum, assim, 

abordamos os possíveis participantes indagando-
as acerca do “conflito” ou “enfrentamento” 

vivenciado.  

Diálogo 

preliminar 

Encontro 
presencial.  

Apresentações e 

esclarecimentos.   
Pedido de 

autorização para a 

gravação do áudio.  
Abertura para a 

fala.  

  

Esta etapa diz respeito à introdução do encontro 
com as participantes. 

Cada uma das três foi encontrada individualmente 

em ambientes e momentos diferentes.   
Um encontro ocorreu na casa da participante. Um 

ocorreu na casa da pesquisadora e um no 

ambiente de trabalho atual da participante. 
Em relação a presente pesquisa, apenas 

esclarecemos que é parte da conclusão de um 

mestrado, não foram colocados em detalhes os 
objetivos e conceitos que a fundamentam, apenas 

a temática central, a questão do assédio sofrido.   

Explicou-se que o objetivo era reunir relatos reais 
de pessoas que haviam passado por situações de 

assédio e se propôs que as participantes fizessem 

uma narrativa do seu caso, tomando o tempo que 
desejassem e se expressando da forma que 

desejassem. 

Ressaltou-se mais uma vez a questão do 
tratamento sigiloso dos dados e a garantia do 

anonimato. 

Apenas uma participante foi entrevistada em dois 
encontros, com as outras duas os dois momentos 

de conversa gravada foram feitos no mesmo 

encontro.   

Narração 

central 

Escuta atenta sem 

tomar notas e 

mantendo o 
contato visual com 

a entrevistada.  

Atenção para as 
expressões 

corporais.  

Intervenção só em 
extrema 

necessidade.  

Encorajamentos 
não verbais, sem 

Esta etapa corresponde ao momento da 

elaboração da narrativa por parte da participante.  

Concedeu-se liberdade de tempo e de forma para 
a expressão do relato da vivência do assédio, sem 

interromper, fazer proposições ou perguntas.  

Buscou-se manter contato visual com a 
participante durante a narração para estabelecer 

o vinculo empático e poder observar as 

expressões, os olhares, o tom da voz, as escolhas 
de palavras e as expressões corporais. Dados que 

após o encontro foram anotados ou gravados em 

áudio para memória própria da pesquisadora.  
Observamos que duas participantes tiveram a fala 
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pergunta.  muito marcada pela emotividade e o choro, para 
as quais sugerimos uma pausa ou o encerramento 

da entrevista. Em ambos os casos as participantes 

expressaram que continuariam a relatar, não 
desejando pausar ou abortar a entrevista. 

Após as participantes indicarem que haviam 

encerrado o relato acerca do assédio sofrido, 
desligamos o gravador e propomos uma pausa, 

agradecemos pela disposição em falar sobre 

assunto tão delicado e conduzimos uma conversa 
mais leve para quebrar um pouco a tensão gerada 

pelo relato feito. 

Questões 

propositivas 

Proposição de 
questões 

imanentes.  

Diálogo guiado por 
tópicos ou 

perguntas amplas – 

Apêndice A.  

Nesta etapa explicou-se que faríamos uma nova 
gravação para registrar a fala, e que iríamos 

propor algumas perguntas para esclarecer alguns 

aspectos do que havia sido relatado. 
Buscamos nesta etapa estabelecer um diálogo 

para aprofundar a questão do assédio sofrido e 

entender melhor os pontos decisivos (turning 
points), as tensões específicas, as interrupções, e 

as questões contextuais relacionadas à 

organização e aos atores implicados no processo. 
Como base para esta conversa, utilizamos como 

orientação a tabela de tópicos apresentada no 

apêndice A, no qual cada tópico guia agrupa 
diversas perguntas que visam essencialmente a 

compreender o significado da experiência vivida.   

O critério para realizar as perguntas elencadas foi 
à percepção da pertinência delas mediante as 

informações já obtidas no relato livre. Assim, 

questões que já haviam sido amplamente relatadas 
não foram colocadas em pauta novamente. E 

outras que não haviam ficado claras foram 

aprofundadas.  

Fala de 

fechamento 

Finalização da 

gravação de áudio.  

Continuação da 
conversação de 

modo informal.  

Agradecimentos 
gerais.  

Esclarecimento 

quanto à utilização 
dos dados 

fornecidos e os 

passos posteriores 
da pesquisa.    

Esta etapa corresponde ao encerramento da 

interação presencial com os sujeitos da pesquisa.  

Neste momento procuramos continuar a conversa 
de modo informal, reforçando nossa gratidão pela 

disposição em relatar a experiência. Neste 

processo buscamos “ganchos” para continuarmos 
a abordar alguns pontos do relato, de forma mais 

relaxada, para estimular expressões espontâneas, 

frente ao fato de que a conversa não estava mais 
sendo gravada.  

Consultamos as participantes também quanto ao 

desejo de receber os resultados do estudo após a 
sua conclusão. Do que tivemos resposta positiva 

em todos os casos.  

De um modo geral os autores propõem que estes 
momentos da pesquisa narrativa, nos quais as 

interações não estão sendo gravadas, são de 

grande valia para a percepção de sentido que se 
constrói para o pesquisador.  
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Protocolo de 

memórias 

Construção de um 
protocolo de 

memórias da fala 

de fechamento  

Nesta última etapa buscamos registrar - por meio 
de anotações ou notas de voz para uso próprio - 

logo após os encontros, as percepções que tivemos 

acerca dele, destacando desde as informações 
compartilhadas fora dos momentos de gravação 

quanto às percepções acerca das expressões 

corporais e reações das participantes durante todo 
o diálogo.   

Fonte: elaborado pela autora (2017).  
 

Além destas questões apontadas, ressaltamos alguns cuidados e 

posturas, inspirados por Jovchelovitch e Bauer (2002), Creswell (2014) 

e Gaskell (2002), que foram empregues nas entrevistas e também nas 

demais interações informais com as participantes:  

 

a) O respeito aos silêncios, tanto quando havia a 

demonstração de não querer abordar alguma questão, ao 

desviar o tema de alguma maneira, quanto aos silêncios 

próprios do processo de rememorar fatos ocorridos e 

organizar linguagem para expressá-los.  

b) Não apressamento da narrativa, dando tempo para que a 

entrevistada narrasse da forma como melhor lhe 

parecesse, esgotando por si só tudo o que pretendia 

explanar. A fala das entrevistadas não foi interrompida 

em nenhum caso por parte da pesquisadora.  

c) Elaboração de movimentos discursivos perspicazes para 

incentivar a fala sem conduzi-la ou canaliza-la.   

d) Respeito às resistências em aprofundar determinadas 

questões. Portanto quando uma questão não ficou clara 

da primeira vez que foi narrada, e se perguntada 

novamente ainda sim não foi esclarecida, a deixamos de 

lado para não causar desconforto ao obrigar a repetição 

da elaboração.  

e) Atenção aos sinais da externalização das emoções 

inerentes ao relembrar do assédio – as gesticulações 

(ausência ou excesso repentino), o tom da voz (aumento 

ou diminuição), apresentação de choro, de suspiros. 

Atenção à expressão corporal como um todo.  

 

Todos estes cuidados e atitudes em relação ao campo de pesquisa 

contribuíram amplamente para a etapa que se seguiu – a descrição dos 

resultados e as análises pertinentes.  
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3.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

 
Segundo Minayo (1994), a fase da análise dos dados na pesquisa 

tem como propósito estabelecer um discernimento acerca dos dados 

coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa, responder à 

pergunta levantada, e por fim ampliar o conhecimento sobre o tema 

abordado. Gaskell (2002) a esse respeito, afirma que o objetivo amplo 

das análises é procurar os sentidos e a compreensão dos fenômenos, é ir 

além do valor aparente dos dados. 

Em nossa pesquisa, o empenho em tratar e analisar os dados 

obtidos junto às participantes da pesquisa foi realizado em dois 

momentos consecutivos e vinculados. Cada qual com seu propósito, 

fundamento e objetivo. No primeiro momento o esforço foi feito dentro 

da trajetória narrativa, e no segundo momento à partir da trajetória ou 

caminho fenomenológico. Assim, passaremos a descrever estes 

momentos.  

Na perspectiva de que o sentido de uma narrativa não está no seu 

fim, mas de que permeia toda a história, no primeiro momento do 

tratamento e análise dos dados, as narrativas das participantes foram 

organizadas na dimensão cronológica e na dimensão não cronológica. 

Isto é, buscou-se elaborar um enredo dos relatos para além da indexação 

de acontecimentos sucessivos, pontuando a significação do fenômeno do 

assédio vivenciado a partir da sondagem de sentidos e significados, da 

identificação de pontos decisivos e tensões, da evidência de silêncios, 

interrupções, e expressões não verbais. O resultado desta etapa compõe 

a primeira seção do capítulo das análises.  

O segundo momento do tratamento e análise dos dados, orientado 

pela trajetória fenomenológica adotada na pesquisa, destinou-se a buscar 

resposta à pergunta de pesquisa. Oliveira e Cunha (2008), ao citar 

Masini (1989), esclarecem que o método fenomenológico busca colocar 

o fenômeno em descoberto, ao desvendá-lo para além da sua aparência, 

de maneira que não poderia se limitar a um método passivo de 

descrição. À vista disso, a abordagem fenomenológica em nossa 

pesquisa pressupôs tarefa de interpretação, de hermenêutica, que se 

dirigiu aos sentidos menos superficiais do assédio sofrido, ou seja, 

naquilo que ele teve de basilar.  

Garnica (1997) assevera que a essência do que se procura nas 

manifestações do fenômeno nunca é totalmente apreendida, mas a 

trajetória da procura possibilita compreensões. (1997, p. 114). Na 

perspectiva do autor os fenômenos são compreendidos por meio do 
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questionamento que coloca o pesquisador frente ao manifesto, o que 

deve ser feito em atitude de abertura para com aquilo que se revela na 

intenção de conhecer, própria da consciência. 

O autor indica que a possibilidade de produzir novos 

conhecimentos acerca de um fenômeno, via a perspectiva 

fenomenológica, acontece através de um fluxo específico, no qual, 

parte-se da opção por investigar um tema, e para compreendê-lo, coloca-

se o mesmo em “suspensão”. Com o fenômeno em suspensão, e tendo 

tematizado o que dele se procura interpretar, “o objetivo do passo 

seguinte da pesquisa é buscar sua essência ou estrutura, que se manifesta 

nas descrições ou discursos de sujeitos”. (GARNICA, 1997, p. 115).  

Observamos que a questão de tematizar o que se procura 

interpretar em relação ao fenômeno antes das análises, de acordo com o 

autor “quer dizer, por de forma estabelecida, localizada, um assunto ou 

tópico sobre o qual se vai discursar, dissertar ou falar seriamente”. 

(GARNICA, 1997, p. 115).  

Assim, ao empregar esse esforço metodológico em nossa 

pesquisa, partimos do tema central desta – o assédio moral nas 

organizações; Colocamos o tema em “suspensão” ao ir ao campo e 

coletar as três narrativas do assédio moral sofrido mediante o cuidado de 

não propor para os sujeitos conceitos e definições teóricas acerca do 

fenômeno, ou seja, como o mínimo de condução possível; e por fim 

buscamos através das análises, a essência ou estrutura manifesta nas 

narrativas dos sujeitos acerca do tópico/assunto sobre o qual buscamos 

interpretar e dissertar, a saber, a sinergia perversa que ocorre entre os 

aspectos pessoais e contextuais na ocorrência do assédio moral nas 

organizações. 

Oliveira e Cunha (2008) indicam que não existe, contudo, um 

único procedimento pré-estabelecido a ser obrigatoriamente adotado na 

abordagem fenomenológica, existem sim, trajetórias interpretativas 

possíveis que podem se revelar caminhos pertinentes à busca da 

compreensão do fenômeno. 

Garnica (1997) afirma que a essência ou estrutura do fenômeno 

da pesquisa se manifesta nas descrições ou discursos dos sujeitos, e para 

perscrutar estas descrições, sugere o autor, é possível proceder a uma 

análise em dois momentos, primeiramente a análise Ideográfica e em 

seguida a análise Nomotética. Sugestão a qual acatamos em nossa 

pesquisa, de modo que utilizamos esta possibilidade, dentre outras 

também legítimas, para buscar resposta para a nossa pergunta de 

pesquisa, importa, portanto, que façamos um breve esclarecimento 

acerca da conceituação deste tipo de análise.  
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Na análise Ideográfica, que tem a finalidade de revelar as 

“ideologias” (no sentido de convicções, concepções, juízos) presentes 

nas falas dos sujeitos na expressão quanto à experiência vivida, o 

pesquisador deve procurar por unidades de significado. Estas unidades 

são recortes julgados como significativos pelo pesquisador mediante a 

leitura dos depoimentos à luz da sua pergunta de pesquisa, do tópico que 

busca interpretar, dissertar.  

De acordo com Garnica (1997), apud Martins e Bicudo, (1989), 

como é impossível analisar um texto inteiro de forma simultânea, é 

necessário o dividir em partes. Estas partes por sua vez, as unidades, são 

discernimentos e asserções apreendidos dos depoimentos dos sujeitos da 

pesquisa mediante a convicção do pesquisador de que o conteúdo 

demonstrado no relato representa genuinamente o fenômeno pesquisado. 

Desse modo, as chamadas unidades de significado não estão prontas no 

texto, elas emergem assentes à conduta, disposição e horizontes do 

pesquisador.  

Depois de identificadas as unidades de significado devem ser 

expressas em linguagem própria da área da pesquisa e agrupadas em 

categorias abertas, a partir das articulações e das compreensões que 

resultaram da seleção das unidades e das próprias unidades de 

significado. Estas categorias são chamadas de abertas em “contraposição 

às categorias como concebidas aristotelicamente. Categorias são, 

segundo Husserl, grandes regiões, não apriorísticas, de generalizações”. 

(GARNICA, 1997, p. 116).  

As categorias abertas, ou agrupamentos, constituem então uma 

síntese dos julgamentos feitos acerca das descrições dos sujeitos, e é 

ancorada nelas que se passa ao próximo momento das análises, que é a 

análise Nomotética. Segundo Garnica (1997) a expressão “nomotética” 

deriva-se de nomos, que significa uso de leis, assim, nomotético 

indicaria a elaboração de leis, ou princípios gerais com base em 

conhecimento de fatos anteriores.  

Assim, de acordo com o autor a análise Nomotética se propõe a 

conduzir uma compreensão do fenômeno com base na análise das 

divergências, convergências e idiossincrasias expressas pelas unidades 

de significado, estando vinculada às interpretações que o pesquisador 

fez para obter cada uma dessas divergências, convergências e 

idiossincrasias, ou seja, vinculadas com um conhecimento próprio do 

pesquisador, que no mergulho fenomenológico foi posto em suspenso, a 

fim de permitir uma apreensão do fenômeno que não estivesse 

eminentemente submetida pelas concepções acerca dele.  
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Garnica (1997) declara a esse respeito, que é no nível da análise 

Nomotética que a investigação, feita através do estudo e seleção das 

unidades de significado e posterior formação das categorias abertas, é 

ultrapassada pela “esfera do geral”. E é a partir das possíveis reflexões 

resultantes desse nível das análises, que é possível uma apreensão – 

relativizada e contextualizada – do fenômeno que se buscou 

compreender.  

Martins et al. (1990) destacam que quando o pesquisador busca 

interpretar os seus dados à luz de um referencial que o fundamente, 

sendo a intenção hermenêutica prerrogativa inerente, uma boa revisão 

teórica se faz primordial, uma vez que é o referencial teórico proposto 

na pesquisa, anterior ao mergulho fenomenológico, que irá nortear o 

significado essencial que será apreendido acerca do fenômeno.  

Portanto foi nessa etapa da análise, para buscar resposta à nossa 

indagação de pesquisa que nos reportamos novamente à revisão teórica 

da nossa pesquisa, a qual articulamos em três eixos, a saber – a 

contextualização da contemporaneidade do mundo do trabalho, 

reflexões acerca do antagonismo entre poder e violência nas 

organizações, e perspectivas e conceitos acerca do assédio moral.  

Por fim, ressaltamos que conforme Martins et al. (1990), no 

estudo de abordagem fenomenológica, não há a parte relativa à 

conclusão generalizadora acerca do fenômeno, uma vez que a captura 

gerada do mesmo é obtida a partir de um complexo elo de referências, 

imbricações e interpretações particulares, que são tecidas a partir das 

relativizações, olhares, posturas e limiares do pesquisador e dos seus 

sujeitos de pesquisa – característica suis generis da trajetória 

fenomenológica. 

Terminadas as devidas considerações a respeito das escolhas 

metodológicas nos dirigimos aos resultados e análises da pesquisa.  
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4  ANÁLISES E RESULTADOS  

 
Assegura-se que o mundo, abreviando as 

distâncias, transmitindo o pensamento pelos ares, 

unir-se-á sempre cada vez mais, que a 

fraternidade reinará. Ai! Não acrediteis nessa 

união dos homens. Concedendo a liberdade como 

aumento das necessidades e sua pronta 

satisfação, alteram-lhes a natureza, porque fazem 

nascer neles uma multidão de desejos insensatos, 

de hábitos e imaginações absurdos. (Dostoiévski, 

em Os Irmãos Karamazov, 1879).  

 

Antes de iniciarmos a apresentação das narrativas elaboradas a 

partir dos relatos das participantes da nossa pesquisa, faremos algumas 

ressalvas acerca dos casos e da condução das entrevistas.  

As participantes da pesquisa se constituíram em um grupo de três 

mulheres, na faixa etária de 42 a 54 anos. Todas com formação em nível 

superior. 

Todos os casos de assédio relatados ocorreram a no mínimo dois 

anos passados, logo não se tratam de relatos de fatos recentes e sim de 

experiências que foram muitas vezes revisitadas na memória e vivências 

que foram processadas, mental e emocionalmente há algum tempo.  

Uma característica elementar a ser destacada é o tipo das 

organizações nas quais o assédio aconteceu – nenhum caso dos relatos 

ocorreu em organização do tipo empresa. Todos os três casos 

aconteceram em organizações do setor associativo – dois em instituições 

beneficentes e um em sindicato.  

A questão do tipo de organização na qual o assédio ocorreu não 

foi parâmetro de seleção das participantes para a pesquisa, pois não 

estamos tratando de assédio dentro de um tipo específico de 

organização. Talvez o tipo de rede social natural que há em torno desta 

pesquisadora tenha contribuído para o perfil das participantes, no 

entanto não entendemos isso como uma limitação ou fragilidade para a 

pesquisa. Hirigoyen (2011), por exemplo, aponta diversos relatos de 

assédio moral que aconteceram em todo o tipo de organização, desde as 

relacionadas ao mercado e ao sistema comercial e financeiro, até 
instituições de caridade mantidas por igrejas.  

A autora afirma que apesar de acontecer em todos os setores e 

tipos organizacionais, o assédio ganha nuances diferentes em cada qual, 

de forma que no setor privado costuma durar menos tempo e 

normalmente termina com o pedido de demissão da vítima. No setor 
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público o assédio pode durar até anos, em virtude da estabilidade 

trabalhista e outras características estruturais, e assim pode assumir 

formas mais perniciosas e resultados mais dramáticos para a vítima.  

Já no setor associativo, Hirigoyen (2011) declara que a frequência 

do assédio moral nestas, sobretudo nas filantrópicas, mostra bem que o 

fenômeno não está ligado somente com critérios econômicos, 

rentabilidade ou concorrência do mercado, pois estes lugares, nos quais 

as relações interpessoais deveriam ser de harmonia em virtude dos fins 

das instituições, “estão imersos em coisas não faladas, em sentimentos 

velados, em cinismo”. (HIRIGOYEN, 2011, p. 151).   

Quanto aos encontros para conduzir as entrevistas. Com a 

primeira participante a aceitar fazer parte da pesquisa nós nos 

encontramos duas vezes para realizar as entrevistas. A proposta era em 

um primeiro encontro coletar apenas o relato livre – sem intervenção da 

nossa parte e em um segundo encontro nós levaríamos alguns tópicos 

para dialogar. Pensamos nesta estratégia a partir do entendimento de que 

assim poderíamos ter acesso a mais informações por interagirmos mais 

com a participante.  

No entanto notamos que o relato do assédio moral é algo 

extremamente doloroso para quem o faz. Revisitar, mesmo que na 

dimensão narrativa, uma experiência desagradável passa 

inevitavelmente pela ressignificação da experiência, logo, os 

sentimentos ataviados a ela voltam à tona como se estivessem sendo 

revividos. E foi o que aconteceu com nossa primeira participante – tanto 

no primeiro encontro quanto no segundo, a fala da entrevistada foi 

duramente marcada pela emotividade e pelo choro, mesmo em vista de 

que o assédio nesse caso havia ocorrido há cinco anos.  

Como não é práxis do nosso campo lidar com questões tão 

delicadas, esta pesquisadora se sentiu intimidada e relutante em 

encontrar as participantes seguintes em mais de uma ocasião, com 

preocupação de não provocar sofrimento e desconforto nestas para além 

do necessário.  Portanto as demais entrevistas ocorreram em apenas um 

encontro com cada participante e nelas seguimos as determinações 

estabelecidas na seção de coleta de dados deste estudo. Conduzimos a 

coleta dos relatos dentro da perspectiva narrativo-dialógica como 

havíamos pré-estabelecido. Relembramos que as fases da entrevista 

neste critério são: prospecção e organização, diálogo preliminar, 

narração central, questões propositivas e a fala de fechamento.   

Assim, ao total obtivemos a seguinte quantidade de tempo em 

termos de gravações de áudio com os relatos das participantes: 
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Quadro 2: Tempos das entrevistas, separados por fase da coleta.   

Participante 

Tempo da fase 

“narração 

central” 

Tempo da fase 

“questões 

propositivas” 

Tempo 

total de 

gravação  

A 26 min 40 s 59 min 29 s 86 min 09 s 

B 21 min 35 s 32 min 42 s 54 min 17 s 

C 24 min 37 s 15 min 30 s 40 min 07 s 
Fonte: elaborado pela autora (2017).  

 

Transcritas as entrevistas obtivemos 35 páginas de relatos para 

analisar, além dos áudios para recorrer quando necessário novamente e 

as notas do ‘protocolo de memórias’.  

Alguns fatos são interessantes – e esta não é a palavra mais justa 

a se dizer a esse respeito – no que tange às expressões corporais das 

participantes durante a elaboração dos depoimentos. De maneira geral 

observamos que todos os relatos apresentaram algum tipo de expressão 

de emoção ou reação à lembrança desagradável do assédio como: voz 

embargada, suspiro profundo, períodos de hesitação na fala, elevação do 

tom da voz, dar pequenas batidinhas na mesa, balançar as pernas, cerrar 

as mãos ao relatar algum momento específico do assédio, apontar o 

dedo com o punho fechado, jogar o corpo para trás, cruzar as mãos no 

meio das coxas ao falar, abaixar os ombros, vermelhidão na face, choro 

intermitente e gesticulações exacerbadas. 

Por todas as questões sensíveis relacionadas ao fenômeno e por 

questão ética, não revelamos em nossa pesquisa os nomes reais das 

participantes do estudo, nem de quaisquer outras pessoas citadas nos 

relatos, nem das organizações nas quais os fatos ocorreram.  

Portanto assumimos um compromisso de rigoroso sigilo em nossa 

conduta de pesquisa. Às organizações nos reportaremos pela sua 

caracterização. Aos assediadores, as testemunhas e colegas de trabalho, 

pelo cargo que ocupavam na organização, e as participantes 

denominaremos por nomes fictícios.    

Registramos aqui a nossa gratidão e respeito a estas generosas 

mulheres, que apesar do sofrimento e desconforto em rememorar a 

violência sofrida, se mostraram tão acessíveis e solícitas para com esta 

pesquisa.  Esperemos honrar a generosidade de vocês apresentando as 
suas experiências da maneira mais adequada possível. Portanto, 

passamos a apresentar daqui em diante os relatos da Maria, da Olívia e 

da Julia.  
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Em seguida, nas seções posteriores do capítulo iremos proceder à 

análise dos dados, dentro do que foi estabelecido na proposta do 

método.  

 

4.1 APRESENTAÇÃO DAS NARRATIVAS 

 

Nesta etapa da exposição dos resultados e análises da pesquisa, 

nos apoiaremos na prerrogativa da abordagem narrativa do estudo, isto 

é, a utilizaremos para descrever a partir dos depoimentos das 

participantes da pesquisa o fenômeno do assédio moral vivenciado.  

Desse modo, através do levantamento dos relatos e experiências 

individuais, apresentamos a ordenação e descrição do conteúdo em um 

texto que vem a privilegiar não só a ordem cronológica dos fatos, mas 

também procede uma análise destes. Pois entendemos que é nosso papel 

ativo na pesquisa sondar sentidos e significados implícitos às narrativas 

e colocar em destaque os pontos decisivos (turning points), as tensões 

específicas e a descrição do contexto. (JOVCHELOVITCH E BAUER, 

2002; CRESWELL, 2014).  

Ressaltamos uma questão muito importante do nosso estudo 

narrativo – todos os fatos e acontecimentos relatados foram obtidos 

exclusivamente através da interação com os sujeitos da pesquisa – seja 

através das entrevistas gravadas, ou troca de e-mails, ligações 

telefônicas, troca de mensagens via o aplicativo de celular WhatsApp e 

conversas informais antes e depois das entrevistas oficiais. 

Conduzimos pesquisas informais junto aos sites e rede sociais das 

organizações implicadas nos relatos, no entanto não sistematizamos isso 

como pesquisa documental, pois pela implicação ética da investigação 

não podemos apresentar essas informações abertamente. No entanto 

estas nos serviram para entender alguns aspectos das narrativas 

levantadas. 

Para descrever os casos, como não há uma regra específica de 

como o texto deva ser apresentado, dentro da abordagem do estudo 

narrativo, nós utilizaremos o modo o qual é utilizado por Hirigoyen 

(2011) para a descrição das histórias de assédio que fazem parte do seu 

estudo. Utilizaremos uma linguagem de contação de história – no tempo 

passado. No entanto em meio às histórias, destacaremos falas das 

participantes acerca da questão, em itálico, no intuito de “dar voz” ao 

relato e destacar as expressões escolhidas para comunicar o fenômeno.  
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4.1.1 Narrativa A: O caso de Maria  

 

Maria começou a trabalhar na organização onde os fatos 

ocorreram ainda na década de 80. A organização foi o campo de estágio 

dela e lá ela teve a primeira oportunidade de atuar dentro da sua 

formação – o serviço social.  

(Maria) – (a organização) foi meu campo de estágio como aluna 

de serviço social e ali também fiz meu trabalho de conclusão de curso 
como assistente social.  

A organização em questão é uma instituição beneficente que atua 

na área da infância e adolescência. É, portanto uma organização do setor 

associativo. Caracterizada como associação, a mesma é dirigida por uma 

Assembleia de associados representados por um conselho e uma 

diretoria deste conselho. Para sua sustentação contava com a 

contribuição mensal dos seus associados, além de convênios com o setor 

público e com uma organização de fomento alemã na época em que 

Maria trabalhou lá.   

Maria passou 25 anos na instituição antes que os fatos relatados 

acontecessem. Portanto viu ao longo desse tempo a organização passar 

por profundas transformações, das quais inclusive fez parte ativamente, 

propondo e coordenando processos de mudança na atividade fim, 

mudanças na presença geográfica da instituição e na abordagem do 

trabalho que era realizado. Nesse período Maria se desenvolveu 

profissionalmente e pessoalmente, de forma que sua realização no 

campo profissional foi intimamente ataviada às realizações e conquistas 

da organização.   

Mas nem tudo eram flores, ao longo desse tempo vários desafios 

foram enfrentados principalmente no que se refere à sustentação 

financeira da organização, ao engajamento do conselho nos processos da 

organização, além de desafios próprios da coordenação de recursos e 

pessoal na atuação junto às crianças e famílias. No entanto Maria 

entendia todos estes desafios como pertinentes ao propósito fim da 

instituição, que era o de causar impacto e ter relevância social em seu 

espaço de atuação.  Dos 25 anos que trabalhou na instituição, Maria 

exerceu cargo de liderança por mais de quinze deles, nos quais atuou em 

um espaço da organização que fazia a ponte entre as ações e demandas 

diárias do campo de trabalho e as deliberações estratégicas e diretivas do 

conselho e sua diretoria.  

Sob sua coordenação haviam assistentes sociais, coordenadoras 

de projetos, educadores, professores de música,  além dos colaboradores 
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da área administrativa que se dividiam entre as funções de secretaria, rh, 

financeiro, manutenção e captação de recursos.    

(Maria) - Os diretores na época sentiram necessidade de 
organizar uma secretaria que pudesse coordenar o trabalho... e aí me 

convidaram para assumir esse papel onde eu atuei durante quinze 

anos... 
Todas as atribuições do cargo de Maria eram regidas por 

determinações estatutárias da associação, desde as suas 

responsabilidades de liderança nos processos de trabalho administrativo 

e coordenação dos projetos, até as responsabilidades de prestação de 

contas junto ao conselho e a diretoria.  

Assim, quinzenalmente Maria se reunia com a diretoria e 

trimestralmente com o conselho e diretoria juntos. E até duas vezes por 

ano eram convocadas assembleias com todos os associados, para 

deliberações importantes como compra e venda de patrimônio, 

mudanças estatutárias e mudanças na atuação beneficiária. Logo, a 

atuação de Maria no trabalho era pautada na necessidade de equilibrar, 

assistir, coordenar e liderar vários atores organizacionais em processos 

desde a natureza estratégica até a mais processual.  

(Maria) - então esses documentos era o que balizavam...  que me 

orientavam em termos do trabalho do dia a dia, a cada quinze dias eu 

me reunia com a diretoria. Eu tinha contato com os diretores 

diariamente porque até pela questão de assinatura de documento tudo 

precisava do aval deles, assinatura deles né... Eu assinava por exemplo 
cheques e outros documentos mas sempre com assinatura conjunta com 

outro diretor.  

E esta atuação permaneceu nestas categorias até que no ano de 

2011 a eleição de uma nova diretoria do conselho começou a provocar 

algumas mudanças.  

(Maria) - comecei a perceber um princípio de um trabalho de 

resistência ao meu trabalho, ignorando alguns documentos e 

questionando algumas coisas que já eram postas, que estavam em 
andamento, mas eu fui levando assim. 

A organização na época em questão havia acabado de passar por 

um processo longo e desgastante de encerramento de um dos projetos 

grandes do seu portfólio e a eleição da nova diretoria trouxe uma 

renovação parcial dos membros que a compunham.  

A nova presidente e secretário já faziam parte do conselho na 

época que vieram a se eleger. Inclusive a presidente prestava um 

trabalho voluntário junto ao setor financeiro da organização, portanto 
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tinha familiaridade com os processos administrativos que ali 

aconteciam, bem como tinha convivência direta com Maria.  

A nova diretoria – a presidente, o vice-presidente, um secretário e 

um tesoureiro – assumem então a organização em uma situação que 

além do desgaste gerado pelo encerramento de um dos projetos, se 

somou a uma espécie de “vacância de poder”. Membros proeminentes 

do conselho e diretorias anteriores, por motivo de renovação prevista da 

instituição, estavam em processo de se afastar da organização.  

Conjuntamente a este fato, era ano de reelaboração do 

planejamento estratégico participativo, processo que vinha sendo 

conduzido por Maria desde o início de 2011, no qual participavam todos 

os colaboradores da organização e por fim era deliberado pelo conselho 

e diretoria.   

Quando foi o mês de novembro, no qual a diretoria deveria fazer 

a deliberação final acerca do planejamento, uma reunião de conselho 

provocou uma mudança de humores na organização. Uma fala incisiva 

da nova presidente para o conselho exigindo destes um maior 

engajamento não foi bem recebida e rebatida causou grande mal estar, 

denotando inclusive que a nova diretoria não tinha um projeto político 

coeso com o conselho, de forma que havia dificuldade em harmonizar os 

interesses quanto aos próximos passos da organização.  

Após esta reunião, os quatro membros da diretoria ficaram 

desgastados junto ao conselho e adotaram posturas que colocaram à 

prova o trabalho de Maria.  

Primeiramente, decidiram pela não aprovação e implantação do 

planejamento elaborado ao longo do ano, justificando que queriam mais 

tempo para debater algumas questões – o que fizeram impedindo que o 

documento fosse votado pelo conselho. E também, por outro lado um 

pedido de demissão do assistente do setor financeiro abriu uma vaga de 

trabalho, a qual foi ocupada por uma pessoa indicada pela presidente.  

(Maria) – a gente teve que substituir o financeiro, ali eu percebi 

que havia uma manipulação por parte da presidente de colocar lá 
dentro pessoas do interesse dela... ela manipulou todo um processo de 

seleção...ela trouxe para dentro da entidade uma amiga dela...essa 
pessoa passou a fazer resistência a mim...aí ali já começou o clima 

difícil. 

O ano de 2011 chegou ao seu encerramento com um clima 

desarmonioso. Maria observou que nos dois meses que se seguiram – 

janeiro e fevereiro – algo estranho e diferente estava acontecendo. 

A diretoria entrou em um tratamento de silêncio em relação a ela. 

Não se comunicavam por e-mail, evitavam contato por telefone e 
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passaram a se reunir fora da instituição, sem convocá-la como era a 

determinação de costume.  

Inclusive um fato deixou essa postura muito ressaltada. Em meio 

a janeiro, uma forte tempestade de verão causou estragos ao patrimônio. 

Vários computadores precisaram ser repostos, além de disjuntores. Para 

realizar estes concertos Maria dependia da aprovação da diretoria. 

Depois de várias tentativas sem sucesso em obter resposta dos diretores, 

Maria decidiu sozinha pela solução dos problemas, enviando um 

colaborador para coletar as assinaturas nos cheques junto ao tesoureiro.  

No mês de março, a diretoria ressurgiu. Uns dias antes haviam 

convocado por e-mail uma reunião com todos os colaboradores do setor 

administrativo. Diferentemente do que era de costume, não passaram 

nem a pauta da reunião para Maria previamente, nem solicitaram que ela 

organizasse o espaço de reuniões como sempre faziam. 

Na reunião em questão, Maria teve uma visão do que estava 

acontecendo. A presidente na ocasião apresentou um “plano de metas” 

para o ano de 2012, no qual mudou várias questões relacionadas à rotina 

administrativa, às funções de cada colaborador e por fim às atribuições 

de Maria.  

Ela agora não coordenaria mais os trabalhos dos demais 

colaboradores do setor administrativo, os quais deveriam se reportar 

diretamente à diretoria – especificamente ao vice-presidente, que passou 

a frequentar a organização regularmente para acompanhar toda a rotina.  

(Maria) – Em março apresentaram um plano que eles chamaram 
de o novo plano de governança da instituição... nesse plano eles 

modificaram várias funções do meu trabalho... 

Os relatórios, pedidos e demandas relacionadas às rotinas 

administrativas, ao rh, ao financeiro, à captação de recursos e a 

secretaria foram todas tiradas da responsabilidade de Maria. No entanto 

como algumas dessas determinações não ficaram tão claras na reunião, 

se seguiram períodos de conflitos intensos entre Maria e a diretoria.   

(Maria) - Aí me dispensaram das reuniões... passaram a não 
mais me chamar para reuniões, uma prática que fazia quinze anos era 

feita...inclusive nessas reuniões era eu que fazia todas as atas. 
A diretoria alegou que esse novo formato de trabalho era em 

virtude de que antes que eles pudessem atuar estrategicamente, 

precisavam conhecer a instituição melhor. O que deixou Maria intrigada 

e aborrecida, pois conotava que ela não cumpria o seu papel 

corretamente fazendo essa ponte entre o cotidiano administrativo da 

organização e a diretoria.  
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(Maria) -...e aí começaram a arrumar desculpa de que a 

presidente precisava conhecer melhor a instituição... o vice-presidente 

passou a frequentar lá duas a três vezes por semana e a vasculhar tudo 
que se fazia todos os documentos...tudo tinha que ser reportado para ele 

tudo tinha que ser detalhado.   

Os meses que se seguiram foram desagradáveis para Maria, aos 

poucos ela viu suas funções na organização serem esvaziadas pouco a 

pouco. O que a desestabilizou profundamente.  

De uma hora para outra, sem avisá-la, retiraram a autorização 

junto ao banco de que ela podia assinar os cheques juntamente com um 

dos diretores.  

(Maria) - ...me tiraram das assinaturas sem dizer que eu não 

podia mais assinar cheque.  

A presença do vice-presidente designado para acompanhar a 

rotina na organização começou a se tornar mais ostensiva. 

(Maria) - ...desde o papel que se jogava no lixo ele ia vasculhar o 
lixo para ver o que tinha lá. 

A assistente do setor financeiro passou a exercer um papel de 

antagonismo contra Maria, não mais se comunicando abertamente, 

distorcendo recados e escondendo informações. Se reportava única e 

exclusivamente aos membros da diretoria.   

Outra colaboradora do setor administrativo foi mudada de sala 

pela presidente para que ficasse ao lado de Maria o tempo todo e 

cerceasse a sua liberdade inclusive de utilizar o telefone e de se reunir 

com privacidade com as colaboradoras as quais ela coordenava ainda – 

as líderes de projeto, os professores de música, as educadoras e as 

assistentes sociais. 

Seguiram-se meses de isolamento em relação à diretoria.  

(Maria) - eu vi que com o isolamento foram cerceando meu 
trabalho. 

Os diretores passaram a assumir as atividades de coordenação 

que Maria exercia de forma lenta e gradual. Certo dia, incomodada com 

essa situação e tendo as suas atribuições modificadas constantemente, 

Maria confronta o vice-presidente a esse respeito e ouve dele que ela 

não podia “assumir a frente” dos trabalhos que ela era muito “metida”.   

(Maria) – aí ele me disse...”tu é muito metida, resolve tudo por 

tua conta”, e aí eu falei pra ele: “Não é que eu resolvo por minha 
conta, vocês me pagam, a instituição me paga pra exercer essa função... 

Se tudo que eu for fazer aqui eu tiver que perguntar pra vocês, não 

precisa mais de mim aqui. Eu tenho o estatuto, eu tenho o regimento, eu 
tenho o planejamento, tem um plano de metas, eu tenho todo um 
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arcabouço de documentos que me orientam as decisões... é lógico que 

eu vou tomar decisões”... ficou bem claro é que eles estavam querendo 

fazer o meu trabalho.  
Maria passou a ser alvo de suspeitas. Pequenas atitudes que dia a 

dia foram desgastando o ambiente de trabalho e minando a motivação de 

Maria em trabalhar. Certo dia Maria foi copiada em um e-mail, 

provavelmente por engano, no qual leu a presidente se comunicando 

com a assistente do financeiro e o tesoureiro e afirmando que era preciso 

tomar cuidado de algumas questões pois ali no administrativo era “uma 

caixinha de surpresas”. Ficou claro para Maria que o seu trabalho estava 

sendo posto em descrédito.  

Maria sentindo a pressão que aumentava sobre ela pediu para 

retirar uns dias de férias vencidas que ela tinha acumulado. O pedido foi 

questionado pela diretoria e toda uma celeuma foi feita em torno dele.  

Dois colaboradores da organização que de certa forma pareciam 

entender que Maria estava sofrendo uma espécie de perseguição e 

buscaram se aliar a ela, por serem jovens e estarem a pouco tempo na 

organização foram demitidos.  

Ela também foi alvo de mentiras e calúnia. Entre tantos 

momentos, um certo dia após entrar em contato com a diretoria para 

avisar que os dados da organização haviam sido atualizados com 

sucesso em uma plataforma virtual que reunia informações a respeito de 

organizações da sociedade civil, o que já era prática a alguns anos, 

Maria recebeu uma bronca do vice-presidente pois supostamente a 

atualização não havia sido autorizada pela diretoria. O que não era 

verdade, a presidente havia assinado o documento oficial que havia sido 

enviado ao portal e havia mentido para os demais membros da diretoria 

afirmando que não sabia de nada.  

Maria que, pelo clima de constante desconfiança vinha tirando 

cópia de tudo que era feito e registrando as suas ações, mostrou a cópia 

do documento assinado pela presidente, o que deixou o vice-presidente 

constrangido e sem palavras, no entanto não houve retratação. 

(Maria) – eu recebi do vice-presidente um e-mail me chamando 

de tudo, que eu era metida e que eu não estava entendendo mais o meu 
papel na organização, me perguntando como é que eu saia na frente 

publicando uma coisa sem autorização da diretoria. Aí eu falei... não, a 

presidente sabe porque ela assinou a autorização, escaniei a 
autorização assinada por ela e mandei pra ele... Uma das 

características da presidente era a mentira, ela mentia facilmente 

quando tinha que se safar... Esse foi um episódio que me marcou muito, 
pois eu me senti numa perseguição.  
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Mesmo assim Maria não deixou essas questões transpareceram 

para os demais funcionários que estavam fora do círculo do 

administrativo – as líderes de projeto, os professores de música, as 

educadoras e as assistentes sociais. 

(Maria) - ...eu não deixei transparecer para os funcionários o 

que estava acontecendo eu fiquei quieta...trabalhei o ano inteiro numa 
pressão grande o sofrimento bem grande ... foi um ano extremamente 

difícil porque era todo dia uma situação desagradável acontecendo.  
Após quase seis meses de confrontamentos diários, Maria 

recebeu um golpe fatal – a diretoria determinou que as líderes de projeto 

não mais estariam subordinadas a ela, que deveriam se reportar 

diretamente a eles. Ou seja, todas as funções dela foram tiradas sem que 

ela fosse demitida de fato. A diretoria na prática esvaziou o cargo de 

Maria e passou as atribuições dela para si. 

(Maria – chorando) - até que eles determinaram que as 

coordenadoras dos projetos toda semana precisariam mandar um 
relatório de tudo que fizeram para eles... aí eu me perguntei, o que eu tô 

fazendo mais aqui?... ficou muito claro para mim que na realidade o 

que eles estavam era me afastando... tirando da minha mão qualquer 
tipo de trabalho que eu vinha fazendo nos últimos quinze anos.  

Inconformada, Maria pediu uma reunião com alguns conselheiros 

para esclarecer o que estava acontecendo. Os conselheiros em um 

primeiro momento ficaram compadecidos com a situação, porém após se 

reunirem com a diretoria voltaram com outra postura. Disseram que 

Maria não se preocupasse porque a diretoria só queria o melhor para a 

organização, e que não tinham nada contra ela pessoalmente, ela deveria 

se readaptar as novas formas de trabalhar propostas.  
(Maria) – Eles voltaram da conversa com a diretoria dizendo que 

era tudo coisa da minha cabeça... “não é bem assim... você tem que 
trabalhar numa boa... eles só querem conhecer melhor as rotinas da 

organização”. 

Ficou claro para Maria que a diretoria, principalmente através da 

atuação específica da presidente, estava provocando o desgaste dela 

deliberadamente para expulsa-la da organização sem ter de arcar com os 

custos morais e financeiros de demitir uma colaboradora com 25 anos 

trabalho. Assim, Maria viu a sua função dentro da organização evaporar 

em poucos meses e por fim, esgotada, e após a soma de vários pequenos 

adoecimentos físicos, ela chegou ao seu limite e pediu demissão, se 

desligando da organização.  

(Maria – soluçando) - eu senti que tudo aquilo foi uma maneira 
de esvaziar minha mesa de trabalho... não tinha mais nada para fazer...  
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com isso como eu vi que estava ficando doente e eu iria ficar mais 

doente...eu estava extremamente aborrecida com o que estava 

acontecendo... a solução foi que eu entreguei meu trabalho no mês de 
novembro.  

O que se seguiram foram meses de tristeza, de inconformismo e 

de necessidade de ressignificar toda aquela história na mente. Até hoje 

Maria não consegue relembrar esses fatos sem se emocionar e chorar. 

No entanto hoje reconstruiu sua atuação profissional e trabalha de forma 

livre na área do ensino. Seu desejo é nunca mais precisar trabalhar em 

organizações – essa ideia lhe causa mal estar. 

(Maria – chorando) - eu graças a Deus não entrei num processo 
assim de uma depressão... mas é muito difícil sair assim de um lugar 

que a gente trabalhou por 25 anos... não quero mais trabalhar com 

organização... não quero mais coordenar nada. Brinco com a minha 
família que não quero mais coordenar nem listinha de amigo secreto... 

foi uma experiência traumatizante infelizmente... não tenho mais esse 
pique me decepcionei completamente com o que pode acontecer dentro 

das relações de trabalho a partir da maldade de uma pessoa.  

Quanto à instituição, segue atuando nos mesmos projetos e quem 

exerce a função de Maria hoje, é a (agora ex) presidente, que deixou de 

atuar como voluntária na organização e hoje é contratada por ela.  

(Maria ) - e aí lógico né... a presidente hoje ocupa o cargo que 

eu ocupava na época... aí ficou bem claro para mim que era todo um 

trabalho a ser feito para me afastar porque ela queria ficar com o cargo 
que era meu...hoje ela não é mais presidente e ela hoje ocupa o cargo 

que eu ocupava... uma coisa que dói... pessoa maldosa,(chorando) mas 

a gente se refaz... foi extremamente penoso esse tipo de coisa não é 
nada agradável...lembrar até hoje é difícil. Não que eu tenha raiva, que 

tenha rancor, mas dói viu... tudo jogado de águas abaixo por causa da 
maldade de uma ou duas pessoas. 

 

 

4.1.2 Narrativa B: O caso de Olívia  

 
No ano de 2011, Olívia foi convidada para se candidatar para 

uma vaga de dirigente sindical no sindicato onde os fatos ocorreram. Na 

época ela fazia parte de uma das categorias profissionais que eram 

representadas por este sindicato. Um sindicato caracterizado por ser 

eclético, ou seja, que abrange diversos seguimentos de trabalhadores do 

setor de serviços.  
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Olívia foi convidada pelo presidente do sindicato na época, a se 

candidatar para uma vaga de dirigência da sua categoria específica, com 

a promessa de que a categoria em breve iria ser emancipada e formaria 

um sindicato à parte. Ela ficou animada com a possibilidade e 

candidatando-se foi eleita, licenciando-se da empresa na qual trabalhava.  

(Olívia) – Fiquei contente achei que seria uma nova etapa na 
minha vida, um aprendizado que eu iria ter, fiquei satisfeita... A eleição 

aconteceu com Chapa única... No início seriam três anos, mas depois 
teve uma mudança de estatuto e o mandato passou para cinco anos. Daí 

eu fui licenciada da empresa onde eu trabalhava para ser dirigente 

durante aquele período... Então assim ó eu fui procurar me atualizar 
para aprender mais... Estava disposta a crescer.  

O relacionamento de Olívia com o presidente do sindicato na 

época era amistoso e mesmo Olívia percebendo certas condutas da parte 

dele que ela não concordava no que se referia à condução de questões 

dentro do sindicato ela nunca teve um embate com o mesmo. 

No entanto desde o início do trabalho como dirigente sindical, 

Olívia sentiu dificuldade em se entrosar com outros líderes que faziam 

parte do sindicato. Muito em virtude de diferenças em posicionamentos 

relativos à política e também porque diversos líderes dentro do sindicato 

faziam oposição ao presidente em questão. Como Olívia havia sido 

convidada por ele para trabalhar lá, por consequência quem não gostava 

do presidente, também não gostava dela. Efervescências próprias de um 

ambiente onde questões políticas são tão latentes. Principalmente na 

eminência de emancipação de diversas categorias que ali estavam 

representadas.  

Olívia percebeu que duas questões se mostraram difíceis para ela 

lidar na ambiência do sindicato. Uma era a questão dos antagonismos 

políticos, as disputas pelo poder, pelos espaços e pelos recursos.  E outra 

era uma cultura que ela observou que existia ali que era uma cultura de 

certas liberdades de cunho sexual. 

(Olívia) - uma coisa que eu tive que aprender a lidar ali dentro e 
me desvencilhar foi da situação que era colocada em relação a sexo 

naquele local. Porque assim eu aprendi que nos ambientes sindicais em 
geral acontece muito isso... Todo mundo namora com todo mundo, todo 

mundo sai com todo mundo, todo mundo vai viajar e se hospeda no 

mesmo hotel, rola troca de casal... E na empresa que eu trabalhava 
antes era um ambiente com muitas mulheres e a maioria casada, então 

eu não conhecia aquela situação... eu tinha que lidar com aquilo... era 

sempre uma coisa assim de provocar uma intimidade...chama, coloca a 
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mão no ombro e tal... pra eles era muito comum, uma cultura 

organizacional.  

Olívia percebeu desde o início que recebia investidas de diversos 

homens, mesmo sendo casada e não demostrando interesse. Essa 

situação em particular deixou Olívia desconfortável e fez com que ela 

aos poucos fosse evitando contato com determinados dirigentes.  

(Olívia) - Até já tive que começar a ser firme e me mostrar 

diferente... Uma postura mais séria, mais distante, de esticar o braço, 
de afastar os beijos, porque senão a coisa ia tomar outro rumo... e aí 

isso dificultou toda minha socialização ali com eles.   

Assim, Olívia buscou socializar dentro do sindicato 

principalmente com os colaboradores que eram contratados, que 

formavam outro grupo dentro do sindicato, pois não tinham cargos 

eletivos, ou mandatos. Ela fez amizade com a recepcionista, com o 

dentista, e com outras colaboradoras mulheres que faziam serviços 

gerais e administrativos. Eram pessoas com as quais ela se sentia a 

vontade, em um ambiente que para ela em partes se mostrava 

desconfortável.  

Mesmo com todas estas questões, Olívia gostava bastante de 

trabalhar no sindicato. Lá ela tinha principalmente a função de atender 

os trabalhadores associados que vinham buscar aconselhamento quanto 

à questões trabalhistas. Ela começou a gostar dessa área e como na 

época havia começado a cursar Direito, os seus planos para o futuro 

eram se tornar advogada e aliar isso ao exercício da liderança sindical.  

Além do atendimento aos trabalhadores associados, Olívia 

também atuou em outras frentes do sindicato durante o seu mandato. Em 

ações de mobilização, em negociações coletivas, em manifestações, em 

viagens à Brasília para lutar politicamente por questões relacionadas a 

direitos trabalhistas.  

Olívia trabalhou nestes termos durante um ano, até que no ano de 

2012, o presidente do sindicato que havia lhe convidado para ingressar 

lá, veio a falecer de problemas de saúde graves, em meio a um período 

de disputa interna de poder muito grande.  

Foi então quando o vice-presidente assumiu o poder, que as 

condições de trabalho para Olívia no sindicato começaram a se tornar 

bem desagradáveis. Até porque esse vice, na época em questão não era 

mais um aliado do presidente que veio a falecer.  

Com a mudança no cargo da presidência ocorreram mudanças 

significativas dentro do sindicato. Contratados foram demitidos, outros 

que haviam sido demitidos retornaram para a organização e as disputas 

de poder que já eram graves se intensificaram. 
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Nesse processo, um grupo de pessoas que se alinhou 

politicamente com o novo presidente começou a fazer antagonismo aos 

aliados do antigo presidente.  E particularmente o presidente do 

sindicato começou a tratar Olívia com indiferença, pois ela era vista 

como uma “herança” do presidente anterior. Julgamento que na opinião 

dela era injusto, pois apesar do fato de que ela tinha proximidade com o 

presidente anterior, Olívia procurou exercer a sua atuação sindical 

motivada pelas crenças que ela conservava acerca das lutas da categoria. 

Assim, se iniciaram diversos cerceamentos a ela, que aos poucos 

foram tornando o trabalho desagradável. No entanto esse tratamento 

dispensado pelo presidente nunca era um confronto direto, aberto, ele 

pouco se dirigia a ela. Eram ações silenciosas aqui e ali, e as intenções 

demoravam até serem discernidas.  

A primeira coisa que Olívia percebeu foi que a recepcionista que 

era sua melhor amiga dentro da organização foi demitida. E a 

recepcionista que foi contratada em seguida, ao fazer amizade com 

Olívia confidenciou a ela que havia recebido instruções de se manter 

longe de Olívia, de não se aproximar dela. 

 (Olívia) – logo quando assumiu (o vice) ele também já não 
gostava da menina, mandou ela embora. Como ela era contratada 

poderia mandar embora... ali eu já perdi uma companheira de trabalho 

que eu gostava. Quando aquela moça saiu ele contratou outra pra 

função e essa outra ficou minha amiga, mas ela desde o começo foi 

advertida que não deveria estabelecer laços comigo ali dentro... mas ela 
não obedeceu, ela ia almoçar comigo, saia comigo...pela insistência 

dela, ele ficou com ela mais um tempinho e depois dispensou, e ela fazia 

um excelente trabalho, era atenciosa com as pessoas, era exemplar no 
trabalho, não faltava, só que como insistiu em se relacionar comigo foi 

mandada embora.  
Depois da demissão dessa recepcionista, a nova colaboradora que 

a substitui acatou aos pedidos do presidente e ignorava completamente 

Olívia.  
(Olívia) – depois que ele dispensou aquela moça que eu falei que 

cuidava da recepção ele fez uma nova contratação... Essa moça nova 
ela não manteve nenhum relacionamento comigo... Inclusive quando eu 

chegava ela dava bom dia e baixava os olhos... eu acho que com ela a 

conversa foi mais incisiva no sentido de não  manter amizade 
comigo...eu via que ela se sentia mal com a minha presença.  

Olívia percebeu que os demais colaboradores que iam sendo 

substituídos iam recebendo a mesma “sugestão”. 
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(Olívia) – Ele começou a não permitir que ninguém se 

relacionasse comigo... Então os que eram contratados à medida que 

foram chegando quando vinham pra conversar comigo eu já sentia que 
já me olhavam diferente... Tipo ele já tinha feito uma conversa com 

cada um sobre mim especialmente.  

Olívia foi constantemente mudada de sala, até ser colocada em 

uma sem janelas, só com um ar condicionado e alguns móveis. Afastada 

de todos, no segundo andar do prédio. 

(Olívia) – ele me colocou numa sala que não tinha janela... uma 

sala fechada com um ar-condicionado...e era uma sala bem pequena no 

segundo andar.  
Depois os atendimentos aos trabalhadores foram tirados dela e 

foram dados a ela trabalhos com pouco significado para a sua função de 

dirigente sindical. Foram dados para ela trabalhos que ninguém mais 

queria fazer. Quando Olívia percebeu, ela estava completamente isolada 

dentro da organização, e não participava de nada que acontecia lá 

dentro.  

(Olívia) – foram me isolando, me excluindo e é uma coisa 

absurda... no final eu já estava confinada em uma sala só dando bom 
dia, boa tarde e boa noite... e eles iam me passando o serviço que não 

queriam fazer...coisas que não importavam...Sempre de conversa pelos 

cantos e sempre demonstrando pouco caso... Eles me tratavam dessa 

forma.  

Todas estas questões foram se somando, mas Olívia permaneceu 

na organização na esperança de que quando sua categoria fosse 

emancipada, ela poderia recomeçar a atuação longe dali em outros 

termos. 

No entanto em 2015, Olívia recebeu por parte de dois 

trabalhadores que haviam procurado o sindicato, algumas denuncias 

acerca da atuação duvidosa de um advogado relacionado à organização e 

ao presidente.  

Olívia começou a investigar com outros trabalhadores e descobriu 

que o advogado que estava sendo recomendado pelo sindicato para 

representar as causas trabalhistas dos associados, havia montado um 

esquema de cobrança exacerbada da taxa advocatícia. Inclusive com 

conhecimento do presidente. 

(Olívia) – ...O advogado levava a pessoa na rua e dizia para ela 
assim “não faz o acordo não, porque lembra que além daqueles 15% 

têm mais 30%” ...então no final das contas dava 45% que ele cobrava 

da pessoa... então essa pessoa falou para mim sobre isso, sobre essa 
situação...E depois surgiu outra situação de outro trabalhador que o 
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advogado havia feito as mesmas coisas anteriores aí eu vi que o 

advogado cobrava esses honorários abusivos e ilegais... E eu fiquei 

revoltada com aquilo.  
Como se tratava de uma prática ilegal e injusta, Olívia ficou 

indignada e com medo de ser implicada na questão, caso viesse a se 

tornar uma queixa formal no Ministério Público. Assim, Olívia juntou 

provas do que vinha acontecendo e foi confrontar o presidente. 

Em uma primeira conversa o presidente, que foi pego de surpresa 

não reagiu ao confronto, desviou do assunto e foi embora mais cedo. No 

entanto, no dia seguinte chamou Olívia para conversar e o que se seguiu 

foi uma situação brutal para ela. Toda a hostilidade velada com a qual 

ele vinha a tratando veio à tona e ele a destratou de forma muito 

agressiva. 

(Olívia) – Ele me chamou já no fim do meu horário, eu precisava 
ir pra aula tava toda atrasada, ele ficou ali me segurando me fazendo 

esperar e daí já no início da conversa já começou a me desmoralizar, 
ele me acusou de tudo, disse que eu não servia pra trabalhar em 

sindicato, que eu era nojenta, disse que eu tinha nojo dos trabalhadores 

que iam lá porque eu passava bom ar na sala...a sala sem janela que ele 
mesmo me colocou... como não tinha janela e como não havia 

ventilação quando eu podia eu colocava um bom ar na sala pra ficar 

um ambiente melhor pra não ficar um ar vicioso...aí a conversa foi 

nesse nível... ele foi me agredindo...ele me atacava, me acusava, era 

uma violência verbal... parecia que ele tava me chicoteando... a 
maneira como ele me olhava... veio pra cima de mim... ele gritava  batia 

na mesa...parecia que ele queria enfiar uma espada em mim ...acabar 

comigo me desmoralizar...aí eu percebi que ali não era mais o meu 
lugar, pensei eu não posso ficar aqui de forma alguma... eu saí 

desesperada de lá. 
Para ela foi o fim. A permanência ali se tornou insustentável e o 

confronto desencadeou um processo de adoecimento.  

(Olívia) – E aí depois que ele fez aquilo comigo eu fiquei muito 
mal...meu médico me afastou do trabalho... me afastou inicialmente por 

60 dias e depois foi prorrogando... e nessa situação toda eu fiquei 
afastada por um ano... fiquei afastada tomando remédio controlado, 

remédio para dormir, eu não estava dormindo, eu tomava remédio e 

não conseguia dormir, eu fiquei um tempão sem dormir... tomei remédio 
pra ansiedade, pra depressão durante um ano e não consegui voltar. 

Permaneceu assim por um ano até quando foi tempo de finalizar 

o seu mandato como dirigente sindical. Ela então saiu do afastamento 
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médico e voltando para empresa de onde havia se licenciado para atuar 

no sindicato, pediu demissão.  

Hoje Olívia já é formada em direito e trabalha de forma 

autônoma. Ela nunca mais pisou no sindicato e até hoje a lembrança das 

coisas que aconteceram lá lhe causam profundo mal estar, além de terem 

mudado a maneira como ela encara o trabalho.  

(Olívia) –... até hoje eu tenho pânico eu tenho lembranças... 

quando eu vejo um homem careca na rua meio parecido eu tenho um 
pavor, eu entro em pânico...me dá taquicardia... não posso nem 

pensar...eu hoje acho a relação de trabalho uma doença...sou 

profissional liberal eu não me submeto mais a trabalhar sob o mando 
de ninguém... eu não vou dizer assim que de repente em alguma 

situação eu posso precisar, mas eu não sei se eu consigo lidar com isso, 

eu não sei se eu tenho mais essa capacidade. 
 

 

4.1.3 Narrativa C: O caso de Julia  

 

(Julia) – Eu iniciei meu trabalho na organização como estagiária 
do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Santa 

Catarina... passei três fases de estágio obrigatório lá e mais um ano não 

obrigatório...E depois acabei ficando como prestadora de serviço. 

Julia começou a trabalhar na organização onde os fatos ocorreram 

ainda no período de sua formação profissional. A organização em 

questão é uma organização do tipo não governamental, a qual atua 

desenvolvendo projetos socioeducativos e assistenciais através de 

programas sociais, culturais e profissionalizantes. As ações acontecem 

por meio de núcleos divididos de acordo com a faixa etária e a atividade 

prestada. Julia começou a coordenar um desses programas quando 

estava na organização há três anos.  

(Julia) – Passados três anos eu acabei assumindo a presidência 

de um desses programas, que é como eles chamavam lá então... assim a 
gente participou desse processo desde uma sementinha quando o 

programa era um formato até arcaico ainda. 
Ao total, Julia trabalhou na ONG 14 anos antes que os fatos 

relatados acontecessem. Assim, viu a organização se desenvolver e 

crescer, sempre participando ativamente. Nesse período se desenvolveu 

profissionalmente e pessoalmente, de maneira que a sua trajetória 

profissional estava intimamente relacionada com as conquistas da 

organização como um todo. Ela tinha grande satisfação em realizar o seu 

trabalho. 
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(Julia) – a instituição era pequena... ela foi encorpando ela foi 

aumentando em termos de atendimentos...o espaço físico foi mudando, a 

forma de gerenciamento foi se modernizando e durante esses anos todos 
eu participei disso, eu ajudei a construir muita coisa lá então houve um 

envolvimento muito além do profissional... Tinha a questão do 

engajamento de tu se sentir parte daquilo.  
Em seu núcleo de trabalho eram desenvolvidas atividades sócio 

educacionais de capacitação, encaminhamento e acompanhamento de 

jovens aprendizes ao mercado de trabalho, do modo que os beneficiários 

do programa eram adolescentes de 14 a 18 anos.  

Sob sua coordenação trabalhavam 17 colaboradores entre pessoal 

de apoio administrativo, uma assistente social, uma psicóloga, e 

educadores. A maior parte dos profissionais sob sua responsabilidade ou 

eram recém-formados ou eram estagiários em período de formação.  

As atribuições de Julia também compreendiam a captação de 

recursos e convênios para os projetos desenvolvidos pelo seu núcleo de 

trabalho. As suas funções e atribuições eram coordenadas por uma 

diretora geral que por sua vez coordenava todos os núcleos de trabalho e 

respondia ao presidente da organização, o qual atuava voluntariamente, 

tendo sido designado pela instituição mantenedora da ONG.  

O núcleo que Julia coordenava funcionava de forma bastante 

harmoniosa, tanto a coesão da equipe de trabalho quanto a questão da 

sustentabilidade financeira eram referências dentro da instituição. Logo, 

Julia tinha grande apreço pela equipe e trabalhava com prazer.  

(Julia) –...era o único núcleo autossustentável... dava um 

superávit para a instituição. Era, e é até hoje um programa que dá um 

suporte financeiro para os outros programas que não tem como ser 
autossustentáveis... a nossa equipe sempre trabalhou unida... Nós 

tínhamos um sentimento de pertencimento sabe?! 
Depois de 14 anos na instituição, Julia percebeu que uma 

mudança organizacional brusca começou a alterar os humores e rumos 

do trabalho.  

A diretora geral, que coordenava o trabalho de Julia e dos outros 

coordenadores de núcleo foi afastada da ONG e o cargo dela extinto. 

Assim cada coordenador de projeto passou a se reportar diretamente ao 

presidente, inclusive Julia.   

(Julia) – a fulana (diretora geral) foi extremamente 
desvalorizada... A forma como foram feitas as coisas com ela. 

Desprezaram todo o processo que ela havia construído... A forma como 

ela foi descartada da instituição foi algo também que mexeu com todos 
os técnicos que trabalhavam com ela naquele momento e a partir 
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daquele momento começou a ter uma decadência... Os coordenadores 

ficaram conectados direto ao presidente.   

A diretora geral em questão trabalhou na organização por 20 anos 

e ao longo desse tempo foi construindo com a equipe processos de 

modernização, de criação de sistemas de informação, de novos modelos 

de gestão, de planejamento dos programas, de capacitações dos 

colaboradores. A saída da mesma da instituição de mostrou um desafio 

para todos os coordenadores de projeto, pois estes passaram a ter novas 

atribuições e uma nova forma de se relacionar entre si e com o 

presidente.   

(Julia) – E aí começou um processo desgastante porque os 
coordenadores ficaram sobrecarregados, não conseguiam dar conta de 

todas as questões que eles precisavam... Não era mais levada em 

consideração a questão das capacitações dos funcionários... começou a 
ser desconstruído o que havia sido construído e a coisa foi se 

agravando... a gestão nesse momento não era mais participativa. 
Julia começou a ter dificuldade de trabalhar dentro desse novo 

sistema e começou também a ter enfrentamentos com o presidente por 

questões relacionadas à ética de trabalho que começou a ser praticada.  

(Julia) – realmente eu estava ali para desenvolver o trabalho 

profissionalmente da melhor forma possível... eu sou uma pessoa muito 

sincera e quando eu concordo eu concordo... se não me convenceu, não 

convenceu e eu não abro mão dos meus princípios éticos de forma 

alguma...não penso assim ah talvez eu possa conseguir mais vantagem 
lá na frente...não, e eu tive que me posicionar em alguns momentos 

assim em relação à novos convênios... em relação aos aprendizes e as 

coisas que eles poderiam fazer ou não conforme a lei...as empresas 
queriam exigir além e eu acabei batendo de frente...a gente perdeu uns 

convênios.  
A mudança na organização e a maneira como o presidente passou 

a gerir os coordenadores e os programas, começou a alterar o modo de 

trabalho destes. Além da sobrecarga de atribuições, questões como 

influência política e vaidade começaram a substituir um espírito mais 

participativo que havia antes. Julia resistiu às mudanças e começou a 

sofrer as consequências. 

(Julia) – E comecei a enfrentar realmente situações muito 

desconfortáveis... Antes eu sempre participava de todas as reuniões e 
eventos e de repente eu passei a não ser mais convidada pra nada... 

Tinham algumas reuniões extras que todo mundo ia menos eu. 

Instalou-se um clima de antagonismo entre Julia e os demais 

coordenadores de projetos que se alinharam com a nova proposta de 
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gestão do presidente e com a maneira como as coisas estavam sendo 

conduzidas.  

(Julia) – Se eles estavam almoçando no refeitório e conversando 
e tal, era só eu chegar perto que o volume da conversa diminuía... 

Então eu só terminava de almoçar e já saia de lá...com certeza porque 

daí as pessoas não queriam ficar na esquerda dele como eu estava...  
Foi uma das partes mais difíceis assim pra mim, porque pessoas que 

você achava que estariam com você pra fazer um enfrentamento... 
Como diz aquele ditado dos antigos “farinha pouca meu pirão 

primeiro”.  

O que mantinha Julia ainda com o coração na organização e 

motivada a trabalhar era a equipe que ela coordenava que se manteve 

unida e coesa mesmo em meio às mudanças organizacionais.  

(Julia) – a minha equipe que me suportou... eram eles que me 
davam suporte... a gente era muito unido...por incrível que pareça até 

isso incomodava e até piorou minha situação com o presidente.  
Mediante ao clima que vinha se desenvolvendo e a resistência de 

Julia aos novos modos de trabalhar, o presidente então passou a agir de 

forma mais incisiva e agressiva contra ela. 

 (Julia) – Ele tinha um tom de voz comigo... eu tinha 45 (anos) 

naquela época não era uma menininha...ele queria se impor à força...As 

vezes gritava, esmurrava a mesa pra impor autoridade... Aí foi se 

criando uma série de situações... Tudo que eu queria implantar era 

barrado... Foi me dando uma frustração, eu fui adoecendo sem me dar 
conta... Ele tinha um problema seríssimo com vaidade...com poder ...ele 

gostava do poder... ele se colocava assim como todo poderoso sabe?!  

Os acontecimentos foram se desenrolando nesses termos até que 

uma ocorrência causou o agravamento da situação de Julia e do mal 

estar em relação ao presidente. Julia foi rebaixada de cargo. Foi 

removida da coordenação do programa e inserida dentro da própria 

equipe que ela coordenou até então para trabalhar exclusivamente como 

assistente social. 

(Julia) – Em outubro um dia sem mais nem menos eu fui 

chamada numa reunião de coordenação e simplesmente me disseram 
que a partir daquele dia eu estaria passando de coordenadora do 

projeto para assistente social do projeto. 

Julia ficou extremamente aborrecida com o rebaixamento, no 

entanto pensou que talvez fosse até bom se afastar das funções de 

coordenação e ficar só dentro do projeto, já que ali ela tinha prazer de 

estar. Mas parece que o “aceite” de Julia com o rebaixamento irritou o 

presidente e se seguiram situações ainda mais humilhantes para Julia. 
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Na mudança de cargos, e com a vinda de uma nova coordenadora para o 

núcleo, foram deliberadas algumas alterações nos espaços físicos que 

fizeram com que Julia trabalhasse uma semana inteira sem mesa e com 

os seus materiais de trabalho dentro de uma caixa de papelão.   

(Julia) –Aí tá... eu passei uma semana depois sem mesa de 

trabalho... eu que tinha sido responsável inclusive pela construção de 
todo aquele prédio... fiquei uma semana sem mesa e com as minhas 

coisas numa caixinha de papelão... que ódio! (Julia então bate com a 
mão na mesa de leve, para de falar e começa a chorar)...(se dirige a 

pesquisadora) - “Me desculpa, nem sabia que doía tanto ainda... talvez 

seja a última vez que eu fale sobre isso!” (A pesquisadora pergunta se a 
entrevistada quer parar a entrevista, ela diz que não). 

Outro golpe veio junto a este. Como Julia “aceitou” trabalhar na 

equipe na posição de assistente social, como forma de punição, cinco 

dias depois o presidente demitiu a outra assistente social que trabalhava 

na equipe. Toda a equipe ficou abalada e desestabilizada.  

(Julia) – tipo aí foi horrível... ela (a assistente social dispensada) 

tinha perdido a mãe recentemente, tinha perdido a avó também, com 

Alzheimer... uma excelente profissional, muito comprometida... então 
abalou muito todo mundo... ela sendo demitida eu me senti assim... 

nossa! ficou um peso sabe?! A culpa foi minha!” 

Julia que na época já havia começado a se tratar de depressão, 

precisou passar por um aumento da dose da medicação que utilizava. 

Mesmo assim decidiu continuar a trabalhar por se sentir responsável 

pela equipe e principalmente por acreditar que era responsabilidade dela 

contornar todas aquelas situações para que o ambiente de trabalho não 

ficasse pior ainda para os seus colegas.  

Passaram-se os meses de novembro e dezembro ainda com o 

ambiente de trabalho bastante desestabilizado. Julia entrou de férias em 

janeiro e em fevereiro voltou ao trabalho. Quando voltou, Julia procurou 

melhorar de atitude em relação ao trabalho. Procurou se motivar e 

pensar que tudo ficaria bem, que ela faria o trabalho de assistente social 

o melhor que pudesse e procuraria superar aquelas situações passadas. 

No entanto quando foi o mês de março, Julia foi chamada por um 

gerente administrativo, e foi avisada de que a organização não precisaria 

mais dos serviços dela. Ela foi demitida. 

(Julia - chorando) – Aí me chamaram... não foi nem o presidente, 
foi o gerente administrativo que me chamou na sala dos fundos da 

instituição e me disse que a instituição não precisava mais dos meus 

serviços e que aquele seria o meu último dia ali... que eu nem precisava 
ficar mais até o final do dia eu podia pegar as minhas coisas e ir 
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embora... e daí eu surtei... eu estava ali há 17 anos, tinha ajudado a 

construir tudo... eu tinha certeza que eu não tinha feito nada errado...e 

aí foi um caos assim fiquei muito mal tive crise de choro... saí de lá 
chorando muito, todo mundo ficou olhando...você passa 17 anos em um 

lugar aí de repente não é mais necessário?!...aí depois disso aí eu entrei 

numa depressão bem profunda... fiquei uns quatro, cinco meses que eu 
não tinha vontade nem de abrir a janela do meu quarto...graças a Deus 

que eu tenho um filho que é uma benção na minha vida...que era o que 
fazia eu levantar da cama.  

Julia precisou se tratar da depressão por um longo período de 

tempo. Ela tentou voltar ao trabalho e procurou oportunidades em outras 

organizações, no entanto em dois processos seletivos que participou se 

sentiu muito fragilizada e em um deles em particular teve um episódio 

de “ausência”, um colapso, e sentiu que nem sabia mais onde estava.  

(Julia - chorando) –... porque é muito terrível...muito terrível 

mesmo... você meio que se perde... você se perde de você mesma e até 
você se reencontrar... olha foi um processo de dois anos e meio para 

mim... foi muito cruel...não é justo que ninguém passe por isso.  

Ela seguiu com os tratamentos, terapia, se envolveu com trabalho 

voluntário e começou a fazer artesanato, inclusive participou de feiras e 

pensou seriamente em tornar isso um meio de ter rendimentos mensais.  

No entanto dois anos e meio depois do ocorrido, Julia recebeu um 

convite de uma amiga de confiança para ir trabalhar em uma instituição 

beneficente. Num primeiro momento Julia hesitou, mas resolveu ver do 

que se tratava. Acabou aceitando o convite e atualmente está há seis 

meses trabalhando nessa nova instituição como assistente social, após 

quase três anos afastada da área. Julia está redescobrindo o valor da sua 

vocação e o prazer pelo trabalho.  

(Julia) – Graças a Deus depois que eu saí desse processo de 
doença que eu voltei a trabalhar...decidi por não deixar de defender 

aquilo que eu acredito sabe?!...não deixar o que aconteceu comigo 

roubar de mim isso sabe?!... vou enfrentar o que tiver que 
enfrentar...então a minha coragem, a minha personalidade, os meus 

princípios éticos e morais ninguém vai roubar de mim. 
 

  

4.2 ANÁLISE IDEOGRÁFICA: À PROCURA DE SENTIDOS  
 

Não há infelicidade maior do que 

estar sujeito a um chefe.  

(La Boétie, 1986).  
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Nesta etapa do tratamento dos dados apresentamos a Análise 

Ideográfica dos depoimentos das participantes da pesquisa. Conforme 

estabelecemos no capítulo do Método da pesquisa (seção 3.3, p. 96). 

Esta etapa do tratamento dos dados, própria da abordagem 

fenomenológica, teve como finalidade revelar as ideologias – no sentido 

de convicções, concepções, conjunto de ideias e juízos – presentes nas 

falas dos sujeitos da pesquisa, ou seja, nos relatos das experiências do 

fenômeno do assédio moral.  

Nesta fase, objetivamos procurar e expor as unidades de 

significado ou unidades de sentido, as quais foram recortes julgados 

como significativos mediante a leitura dos depoimentos à luz da 

pergunta de pesquisa e da perspectiva acerca do fenômeno que 

buscamos evidenciar, interpretar e dissertar. Assim, estas unidades de 

sentido não são expressões que estão expostas nas narrativas, mas sim 

discernimentos e asserções apreendidos dos depoimentos que emergiram 

a partir da vivência do campo, da reflexão acerca dos dados levantados 

como um todo e das interações com as participantes.   

Estes discernimentos formaram as categorias abertas, ou grandes 
regiões conforme Garnica (1997, p. 116), que se constituem em uma 

síntese dos julgamentos feitos acerca das descrições dos sujeitos. De 

maneira que ao relacionarmos os depoimentos uns com os outros 

evidenciamos convergências, paralelismos e peculiaridades que se 

manifestaram nas três vivências do fenômeno.  

Relembramos, que em virtude da abordagem fenomenológica 

também, em nossa ida ao campo e interação com as participantes da 

pesquisa não propusemos para o diálogo nenhum viés, concepção ou 

conceituação científica acerca do assédio moral, pois nosso intuito era 

entender o fenômeno a partir das elaborações próprias e nos termos 

próprios de cada uma.  

Logo, observamos que cada qual desenvolveu o seu relato com as 

próprias concepções e conceitos acerca do que haviam tido como 

experiência de assédio moral. Mesmo assim, ficou evidente que cada 

uma em seus termos apresentou relatos consistentes com o que tem se 

estudado cientificamente acerca do fenômeno. Como já foi possível 

vislumbrar a partir da construção das narrativas. 

Assim, com estas prerrogativas selecionamos algumas asserções, 

alguns sentidos das experiências, que passamos a pontuar: 

Observamos que todos os três casos de assédio ocorreram em 

ambientes organizacionais marcados por mudanças profundas. 
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No caso de Maria, a mudança mais evidente foi o encerramento 

de um dos projetos da instituição e a vacância de poder provocada pela 

renovação dos quadros de conselho e diretoria. No caso de Olívia foi o 

falecimento do presidente do sindicato e a alternância para o vice que 

por sua vez provocou mudanças estruturais dentro da organização, além 

de demissões e recontratações. E no caso de Julia foi a saída da diretora 

geral da instituição, ocasião na qual este cargo foi extinto e ela como 

coordenadora de um dos projetos passou a se reportar diretamente com a 

presidência da organização. Assim, observamos que estas mudanças 

organizacionais provocaram alterações na estrutura, na liderança e na 

organização do trabalho. 

Observamos que todos os três casos de assédio ocorreram com 

mulheres com profundo engajamento, comprometimento e satisfação 

para com o trabalho, além de demonstrarem um agir-ético firmado 

em valores sólidos.  

Tanto Maria quanto Julia ressaltaram várias vezes durante os 

relatos o número de anos que passaram na organização, o modo como a 

sua atuação havia impactado os rumos do trabalho, as boas relações 

desenvolvidas com suas equipes e o sentimento de realização e 

pertencimento que havia em relação ao local e ao trabalho. Foram muito 

detalhistas também em descrever fatos positivos que vivenciaram no e a 

partir do trabalho. No caso de Olívia por outro lado, como esta passou 

menos tempo na organização em questão, não percebemos evidência 

desta vinculação histórica, no entanto percebemos a questão do 

comprometimento e idealismo em relação à atividade fim da 

organização, a luta por direitos dos trabalhadores. Evidenciamos 

também que o fato que ficou marcado como o causador da agressão final 

que ela sofreu, foi exatamente o fato dela ter se posicionado contra 

práticas injustas e ilegais que vinham tendo lugar dentro do sindicato. 

Em paralelo no caso de Julia um ponto principal que causou o embate 

com o presidente foi o posicionamento dela contra o relaxamento de 

alguns parâmetros acerca do trabalho dos aprendizes que estavam sendo 

demandado pelas empresas conveniadas, o que causou o rompimento de 

alguns convênios.  

Observamos que todos os três casos de assédio ocorreram em 

situações de deslocamentos nas relações de poder institucionais. 

No caso de Maria ficou claro que a renovação do corpo de 

conselheiros e diretoria causou impacto nas relações de poder ali 

estabelecidas. A inclusão de novos indivíduos na dinâmica do poder, 

com outras visões, outros projetos políticos e outros interesses em 
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relação à organização, colocaram em cheque o status quo, a forma como 

o poder fluía nas relações e a partir das relações de poder.  

No caso de Olívia a questão do poder é central, pois como 

observamos, o assédio aconteceu a partir da alternância da presidência 

do sindicato, em meio a um período de intensa disputa política. O fato 

de que Olívia estava atrelada ao antigo presidente em termos de aliança 

a colocou em posição de fragilidade. Isso somado às dificuldades que 

ela enfrentava no que se refere à socialização e inclusão na cultura 

organizacional foi o combustível do assédio. 

    No caso de Julia ficou muito evidente que a extinção do cargo 

de sua superior – o que ela apontou como o “começo da decadência e do 

desgaste” – deflagrou uma reorganização do fluxo de poder dentro da 

organização. Como o cargo da antiga diretora foi diluído entre os 

coordenadores de projeto e estes passaram a se relacionar diretamente 

com uma instância do poder a qual antes não tinham acesso, uma 

ressignificação nos laços entre estes foi provocada.  

Assim observamos que todos os três casos de assédio ocorreram 

em meio ao estabelecimento de um clima de divisão política na 

organização. Isto é, face os deslocamentos de poder, os sujeitos 

implicados nas narrativas, foram “estimulados” a alinharem-se com um 

lado ou outro da visão política que buscava hegemonia. E esta questão 

conduz a próxima asserção.  

Observamos que todos os três casos de assédio se constituíram 

em uma ambiência de “nós e os outros”. Em virtude dos 

deslocamentos de poder e da busca pela hegemonia de uma visão 

organizacional se estabeleceu em todos os três casos, uma divisão dentro 

das organizações entre dois grupos principais – aqueles que se alinharam 

com o novo poder ou aqueles que não se alinharam com o novo poder. 

Ou uma ambiência de“nós e os outros”.  

O “nós” representavam os grupos que fortaleciam o poder 

emergente, e os “outros” representavam resistência a este, e são os que 

representavam uma ameaça. Todas as três depoentes da pesquisa 

representavam os outros em seus contextos. Assim, o assédio serviu 

como uma arma potente para a neutralização da resistência, pois através 

das manobras assediadoras uma mensagem ficou clara aos grupos: quem 

resiste é excluído, quem aceita é incluído. De maneira que o assédio 

além de neutralizar os recalcitrantes, provocou um saneamento da 

subjetividade do grupo.  

Esta questão ficou clara ao percebermos nos relatos das três 

participantes, que pessoas aliadas a elas dentro da organização no 

período em que as mudanças estavam acontecendo e o assédio estava se 
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desenrolando, foram sendo sistematicamente excluídas, punidas ou 

cerceadas de alguma forma. Foi o caso dos dois colaboradores do setor 

administrativo no caso de Maria. O caso das recepcionistas do sindicato 

no caso de Olívia, e o caso da assistente social no caso de Julia.   

Observamos também que todas as depoentes indicaram que 

colegas de trabalho com os quais elas sempre tiveram boa relação, no 

desenrolar do assédio foram se afastando e adotando uma postura de 

certa neutralidade/indiferença, ou passaram a agir de modo assedioso, 

estimulados pelo assediador proeminente.  

Foi o caso dos conselheiros e de duas colaboradoras do setor 

administrativo no caso de Maria, os demais coordenadores de projetos 

no caso de Julia, e os novos contratados do sindicato no caso de Olívia.  

Observamos que todas as três participantes que relataram o 

assédio estavam em uma posição organizacional intermediária, ou 

seja, em termos hierárquicos elas ocupavam espaços entre o posto mais 

alto de poder e o pessoal da base da organização.   

No caso de Maria observamos que ela ocupava o cargo que tinha 

a função de articular as ações e demandas diárias do campo de trabalho 

da organização e as deliberações estratégicas e diretivas do conselho e 

sua diretoria. 

Olívia era dirigente sindical de uma categoria dentre as diversas 

que o seu sindicato abrangia, por ser um sindicato eclético e apesar de 

não ter subordinados em termos de pessoal dentro do sindicato a 

liderança sindical de Olívia pressupunha a representação de uma classe 

de trabalhadores específicos aos quais o sindicato deveria acolher, 

orientar e mobilizar. O que era a função de Olívia.  

No caso de Julia a posição hierárquica era muito clara. Ela era a 

gestora responsável por um dos principais projetos da instituição e sob a 

sua responsabilidade havia em torno de vinte profissionais e centenas de 

beneficiários.  

Observamos que todos os três casos de assédio foram marcados 

pelo assimetria nas relações de poder, isto é, todas as participantes 

foram assediadas preponderantemente por seus superiores em termos de 

comando/autoridade. Desse modo sobraram poucos espaços e 

oportunidade de resistir às manobras do assédio, uma vez que os 

assediadores além de exercerem a sua autoridade para perpetrar o 

assédio, se utilizaram de indivíduos-acessórios, ou seja, outras pessoas 

que passaram a agir de maneira assediosa a partir ou do incentivo, ou do 

comando, ou do interesse, ou da sugestão ou da manipulação do 

assediador. 
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No caso de Maria ficou evidenciado no relato que a nova 

presidente em questão, durante o processo do assédio, foi tanto 

investindo contra Maria, como manipulando toda uma rede de 

indivíduos-acessórios para exercerem antagonismo contra ela – desde o 

vice-presidente até antigos subordinados.  

No caso de Olívia ficou claro que o presidente do sindicato 

lançou mão de diversos indivíduos-acessórios para provocar o 

isolamento dela no ambiente de trabalho e assim praticou o assédio de 

forma velada por quase três anos. Vindo a praticar o assédio 

abertamente – através da injúria – quando se sentiu ameaçado por 

Olívia.  

No caso de Julia observamos que o presidente da organização se 

impunha de modo ostensivo para com ela e assim buscava exercer 

autoridade, no entanto quanto mais Julia demonstrava resistência, mais 

pessoas iam sendo implicadas no assédio, tanto para o praticar (os 

demais coordenadores), quanto sofrendo as suas consequências (a 

assistente social da equipe de Julia). 

De maneira que observamos que inerente a essa questão da 

assimetria nas relações de poder, em todos os casos está a utilização dos 

indivíduos-acessórios por parte do causador do assédio, sem os quais a 

prática do assédio não teria ganhado força e nem poderia ser efetuada. O 

papel destes tanto foi identificado como efetivamente agir de forma 

assediosa, quanto se calar e consentir com as práticas adversas que 

progressivamente foram destituindo as vítimas do seu trabalho. Assim 

entendemos que esta também se constitui em uma categoria importante 

que emerge dos casos estudados.  

Assim, observamos que em todos os três casos, o assédio foi se 

constituindo como uma “camisa de força” na qual quanto mais as 

depoentes se debatiam, maior se tornava a pressão e menor a capacidade 

de reação delas.  

Observamos o assédio como uma camisa de força principalmente 

a partir do relato das manobras que foram sendo adotadas para limitar as 

ações das depoentes dentro da organização. 

Maria teve as suas atribuições e responsabilidades lentamente 

retiradas, o seu cargo foi sendo esvaziado de sentido, foram sendo 

adotadas restrições à sua autoridade e as suas ações foram cerceadas. 

De Olivia foram retiradas as principais funções e trabalhos sem 

importância foram colocados no lugar. E Julia foi literalmente rebaixada 

de cargo depois de meses tendo as suas iniciativas barradas. 

Além das restrições impostas, o assédio nos casos das depoentes 

ficou evidente também como uma experiência de exílio, ou seja, 
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marcado pelo isolamento, pelas limitações de ordem física e de acessos 

e pela exclusão do convívio.   

No caso de Maria, ela foi sistematicamente sendo excluída de 

reuniões e seus recados foram sendo sonegados. Olívia foi literalmente 

sendo isolada – primeiramente na restrição de convívio e depois sendo 

colocada para trabalhar em uma sala sem janelas, isolada no segundo 

andar do prédio. Julia por sua vez teve a sua mesa de trabalho 

confiscada por uma semana, na qual trabalhou com suas coisas dentro de 

uma caixa de papelão, passou a não ser mais chamada para reuniões e 

foi sendo sistematicamente excluída do convívio com o grupo dos 

coordenadores.  

Observamos que todas as depoentes, apesar de pontuarem que o 

assédio foi praticado através de manobras perpetradas por diversos 

atores organizacionais, identificaram um indivíduo causador do 

assédio, e a ele atribuíram adjetivos de caráter. Em todos os casos o 

indivíduo apontado era o superior imediato.  

No caso de Maria, a mesma pontuou a presidente 

preponderantemente como a motivadora e articuladora do assédio, uma 

vez que esta hoje ocupa o cargo que era dela na organização. Maria 

também pontuou que a presidente atuava através da mentira, calúnia, 

criação de descrédito e manipulação. Olívia atribuiu o presidente do 

sindicato como o articulador do assédio. Primeiramente de maneira sub-

reptícia e velada e depois de forma evidente e externalizada. Julia 

atribuiu também ao presidente o assédio do qual foi vítima e pontuou a 

vaidade e sede de poder como a principal motivação.  

E por fim, observamos que em todos os casos pesquisados, o 

assédio se mostrou como uma experiência de ruptura e trauma. 

Ruptura porque evidentemente foi uma experiência que marcou e 

modificou a trajetória profissional de cada uma das depoentes, inclusive 

provocando uma ressignificação da categoria trabalho. E trauma porque 

em todos os casos houve impactos no âmbito emocional e na saúde das 

participantes. 

No caso de Maria, a mesma afirmou que pediu demissão e abriu 

mão do trabalho, o qual era muito importante para ela, por fazer uma 

“escolha entre a saúde/sanidade ou o trabalho”, pois vinha 

experimentando pequenos adoecimentos próprios da queda da 

imunidade fisiológica e adoecimentos muscular-esqueléticos. E hoje tem 

pavor à ideia de voltar a trabalhar em cargos de coordenação ou 

vinculada estritamente a uma organização.  

Olívia ficou mais de um ano afastada do trabalho e teve 

depressão e transtorno de ansiedade. Hoje trabalha como autônoma e 
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afirma que nunca mais quer se submeter a um chefe. Quando encontra 

alguém parecido com o seu assediador na rua, ela passa mal. A imagem 

do ex-chefe lhe causa medo, pavor.  

E por fim Julia, que teve um episódio muito dramático de saída 

da organização onde trabalhava, conforme relatado, teve depressão 

profunda e ficou dois anos e meio sem conseguir voltar a atuar em sua 

área de trabalho, além de haver cogitado viver exclusivamente de 

artesanato. A lembrança dos fatos ainda lhe causa profundo mal estar e 

tristeza. No entanto hoje está redescobrindo a sua vocação de assistente 

social.  

Portanto, definimos 11 categorias abertas, que aglomeram 

sentidos das experiências do assédio moral vivenciado pelas 

participantes da pesquisa. Representadas na figura abaixo:  

 
Figura 2 – Categorias abertas: análise Ideográfica das narrativas.    

 
Fonte: elaborado pela autora (2017).  

 
4.3 ANÁLISE NOMOTÉTICA: A SINERGIA PERVERSA   

 

Quando se trata de valor moral, o 

que importa não são as ações 

exteriores que se vêem, mas os 
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princípios internos da ação, que se 

não vêem. (Kant, 1964, p. 407)  

 

Estabelecidas as categorias abertas a partir da análise Ideográfica 

dos dados da pesquisa, apresentamos nesta seção a análise Nomotética, 

na qual estabelecemos um debate das categorias abertas à partir dos 

referenciais da revisão teórica desta pesquisa – os quais foram colocados 

em “suspensão” até aqui para que promovêssemos uma assimilação do 

fenômeno colocando-o em evidência, e também das próprias 

considerações e percepções do pesquisador mediante a formação das 

categorias e as reflexões que perpassam cada uma delas.   

É nesta segunda etapa da análise dos dados, que os mesmos são 

ultrapassados pela “esfera do geral” da investigação, conforme 

destacado por Garnica (1997), de forma que assim seja possível propor 

reflexões que indiquem uma apreensão, uma resposta, relativizada e 

contextualizada, do fenômeno que se buscou evidenciar, isto é – a 
sinergia perversa que se estabelece entre os aspectos pessoais e os 

aspectos contextuais na ocorrência do assédio moral, e como esta 
contribui não somente para a ocorrência do assédio, mas para o 

recrudescimento das suas consequências danosas – nossa indagação de 

pesquisa. Portanto esta seção do trabalho corresponde a nossa proposta 

de resposta para a pergunta da pesquisa.  

Relembramos que nossa revisão teórica foi estruturada em torno 

dos três eixos interdependentes – a contextualização da 

contemporaneidade do mundo do trabalho, as reflexões acerca do 

antagonismo entre poder e violência nas organizações, e perspectivas e 

conceitos acerca do assédio moral nas organizações. Logo, são estes três 

eixos que servem de critério e referencial, para debatermos as categorias 

abertas com vista a evidenciar, interpretar e dissertar acerca de como 

evidenciamos que se configura o que optamos por chamar de sinergia 

perversa.  

Assim, as citações que pontuamos nesta etapa das análises foram 

apresentadas na revisão teórica. Não incorporamos à reflexão nenhuma 

concepção além das que já foram expostas e debatidas.  

Então, passemos ao debate das categorias abertas. 

Em todos os casos evidenciados de assédio, foi observado que a 

organização havia sofrido transformações agudas. Cargos diluídos e 

redistribuídos, novos colaboradores incluídos, novos modos de trabalhar 

propostos, novas atribuições, redirecionamentos de projetos, enfim, 

observamos que ocorreram mudanças ou na estrutura organizacional, 

e/ou quanto às atividades fins do trabalho. De maneira que em situações 
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assim nas organizações, aos sujeitos é demandado que ajam com 

flexibilidade, o que de acordo com Gaulejac (2007) é a capacidade de 

simultaneamente tanto se desinvestir rapidamente quanto se mobilizar 

maciçamente em outra direção, outros objetivos, outros modos de ser.  

Este pareceu um ponto essencial da experiência das participantes 

da pesquisa. Em todos os casos ficou evidente que a flexibilidade – 

inclusive em relação à crenças e valores – que foi demandada delas não 

foi correspondida. O que fez com que cada uma à sua maneira não se 

adaptasse aos novos caminhos propostos, fazendo com que as mudanças 

organizacionais se transformassem no ponto de partida de um processo 

de gradual degradação do ambiente de trabalho.  

Cantera et al. (2008) propõe que a eclosão de processos de 

violência dentro das organizações pode estar ataviada à situações onde a 

estrutura da mesma passe por transformações, nos quais a instabilidade e 

a imprevisibilidade podem interferir na eficácia da comunicação, 

gerando ambiguidade e incoerências. Notamos que nos casos estudados, 

as mudanças organizacionais que as participantes relataram, foram 

permeadas pela instabilidade, pela desarmonia e pela instauração de 

conflitos que aparentemente se alojaram na brecha aberta pela 

imprevisibilidade do “como serão as coisas daqui para frente?”.   

Junto às mudanças – relacionadas ou causadoras delas – em todos 

os casos estudados evidenciou-se que o assédio foi antecedido por 

deslocamentos nas relações de poder dentro da organização – tanto 

pela emergência de novas lideranças quanto pela alternância de poder e 

pela redistribuição do poder dentro da organização através da diluição 

de cargos. E ao olharmos esta categoria a partir das reflexões que foram 

propostas na revisão, acerca das relações de poder, como predecessoras 

e antagônicas a violência, percebemos claramente motivações para a 

ocorrência do assédio em todos os três casos.  

A partir de Foucault (1995) entendemos que o “poder” designa 

relações entre indivíduos, ao passo que não designa algo que alguém ou 

algum grupo possua, e sim algo que se exerça em um conjunto de ações 

que estimulam umas às outras. De forma que o poder em si mesmo se 

constitui uma relação de força – que entendida no cerne das 

organizações é o que sustenta e dá continuidade as relações entre os 

sujeitos.  

Assim, Veiga-Neto e Lopes (2012) compreendem que poder é 

uma ação sobre ações, que atua na conduta do outro no sentido dominá-

lo, à proporção que acredite que assim o queira, ou seja, passa pela 

negociação entre as partes, pela reciprocidade, mesmo que manipulada.  
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Piva et. al (2007) sintetizam essa ideia ao afirmar que no poder a 

essência é agir sobre o agir do outro. Entendidas desta maneira, 

atentamos que o objetivo das relações de poder são outras relações de 

poder, ou seja, o poder se estabelece a partir da lógica da sua 

autopreservação. Berenstein (2000) neste sentido afirma que quando nas 

relações de poder não há a reciprocidade, a modificação mútua, e um 

sujeito ou um grupo vem a monopolizar o agir, as relações de poder 

deixam de o ser e passam à violência.  

Desse modo, observamos que em todos os casos pesquisados, o 

deslocamento das relações de poder foi exatamente um dos pontos 

centrais que culminaram para que o assédio ocorresse. Em todos os três 

casos, observamos que as depoentes se constituíram no cenário 

organizacional emergente, como incapazes de serem “trazidas para o 

domínio” do agressor, ou cooptadas dentro das novas relações que 

foram se instituindo, assim o agir foi sistematicamente monopolizado e 

as depoentes foram sistematicamente despojadas da capacidade do agir 

recíproco e da permanência na relação.  

Não obstante, Arendt (1994) aponta que a violência só surge onde 

o poder venha a se desintegrar, de modo que a violência se instaura 

justificada e orientada para um fim almejado. Que na visão de 

Berenstein (2000) é a desconstituição da identidade do outro – o que em 

última análise, na concepção de Hirigoyen (2012) é também o fim do 

assédio moral.  

Nesta perspectiva, observamos também que a violência do 

assédio só foi possível mediante a evidente assimetria nas relações de 

poder, ou de forças, entre as participantes da pesquisa e o agressor 

identificado como motivador principal do assédio – que em todos os 

casos foram os seus superiores em termos de estrutura organizacional.  

Barreto (2003) destaca que na relação assimétrica de poder, a 

parte agressora é detentora de mais recursos, maior base de apoio ou 

posição privilegiada em relação à vítima – fatores que podem ter origem 

tanto nas questões hierárquicas, quanto na força física, na força de um 

grupo formal ou informal, na popularidade. 

De acordo com Hirigoyen (2011) este é o tipo de assédio mais 

comum, que é o assédio no sentido vertical descendente – quando a 

violência se dá no sentido chefe – subordinado, o que torna improvável 

que a vítima consiga mobilizar recursos e forças para reagir e superar a 

situação. Uma vez que ao chefe é possível mobilizar todo um conjunto 

de relações e recursos em torno do assediado de forma que este seja 

sistematicamente isolado, privado de suas condições de trabalho e 
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cerceado. Normalmente nesta situação a vítima não encontra saída ou 

maneira de resistir, pois há a negação do conflito. 

No conflito de acordo com a autora, que se estabelece quando 

entre vítima e assediador há maior simetria de forças, ou maior 

“igualdade teórica”, as recriminações são faladas e o embate é ‘aberto’, 

o que de alguma maneira proporciona maior capacidade de reação. O 

que foi bem diferente do que observamos nos três casos de assédio 

evidenciados.  

Nos três relatos nós observamos que todos os assediadores – 

antes de partirem para o confronto aberto que por fim acabou sendo o 

ponto final do processo do assédio – se utilizaram de manobras 

insidiosas, silenciosas, e da autoridade que lhes era própria, para 

degradar o ambiente de trabalho das participantes.  

As manobras observadas neste sentido foram as mais variadas: 

mobilização de outros indivíduos para agirem antagonicamente com a 

vítima, cerceamento da possibilidade de socialização, mudanças de sala, 

retirada dos materiais de trabalho, limitação do espaço físico, remoção 

de atribuições, rebaixamento de cargo, esvaziamento das funções, 

demissão de colegas de trabalho.  

Todas essas deliberações foram sendo deflagradas pouco a pouco, 

sempre justificadas por razões torpes e não negociadas, que praticadas 

de maneira autocrática foram aos poucos minando a vivência dentro da 

organização.   

De todas estas manobras autocráticas praticadas na perpetração 

dos casos de assédio estudados, nós encontramos menção nos 

referenciais propostos acerca do assédio na pesquisa. Por exemplo, 

Tolfo, Silva e Krawulski (2013) destacam quatro grupos de práticas 

comuns pelas quais o assédio se desdobra: a precarização das condições 

de trabalho, o isolamento e negação da comunicação, o ataque contra a 

dignidade da pessoa e por fim a violência verbal, física ou sexual. 

Pois como bem colocado por Einarsen et al (2005) o assédio não 

é um fenômeno pontual e isolado, e sim um fenômeno processual e que 

se desenrola em fases graduais que vão desde a percepção abstrata de 

que “há algo errado” até a concreção de consequências devastadoras. 

Identificamos esse encadeamento em todos os casos estudos.  

Cada um a sua maneira, todos os casos revelaram-se de forma 

processual e gradual. Começaram a ser identificados por pequenos 

gestos de autoritarismo e por fim deflagraram-se em gestos bruscos 

inclusive com agressão verbal e intimidação física. Barreto (2003) 

afirma que estas manobras autocráticas, exercidas na assimetria das 
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relações de poder, formam um enredamento que processualmente 

subjuga a vítima.  

Vinculada à assimetria das relações de poder evidenciada nos 

casos de assédio estudados está a percepção por parte das participantes 

da pesquisa que o assédio do qual foram vítimas foi causado por um 

indivíduo, ou seja, motivado e comandado a partir da intenção 

deliberada de uma pessoa. Em todos os casos relatados, o indivíduo 

destacado foi o presidente da organização e em todos os três casos a 

vítima expôs a sua percepção acerca das motivações do assediador, 

destacando traços do seu comportamento e condutas. 

Maria destacou que a presidente, a qual ela atribui a 

responsabilidade pelo assédio, atualmente ocupa o cargo que era dela na 

organização, o que na percepção de Maria foi a principal motivação do 

assédio – expulsa-la da organização para ocupar o seu lugar. A mesma 

também destacou que para perpetrar o assédio a presidente lançou mão 

da mentira, da manipulação, da criação de descrédito e da calúnia.  

No caso de Olívia em todo o seu relato ela deixou claro que até o 

dia do confronto final, da agressão verbal que ela chamou de 

desmoralização, a qual relatamos, o presidente nunca havia sido 

diretamente hostil. Todas as manobras assediadoras foram executadas de 

forma velada, normalmente pela ação de terceiros. O que fez Olívia 

caracterizar o presidente como uma pessoa dissimulada, traiçoeira e 

astuta.  

Já no relato de Julia evidenciamos que o presidente em questão 

tinha o perfil autoritário, de modo que a principal motivação do assédio 

foi a resistência demonstrada por Julia a esta postura autocrática. A 

mesma apontou que a conduta do presidente era movida por uma “sede 

de poder”, de mandar e ser obedecido, que na opinião de Julia estava 

relacionada com a ardente vaidade do mesmo.  

A esse respeito Hirigoyen (2012) pontua que o processo de 

assédio, muitas vezes é deflagrado a partir da reação da vítima para com 

demonstrações de autoritarismo do seu superior, ou na resistência a 

deixar-se dominar.  

Franco et. al (2010) por sua vez afirmam que a finalidade do uso 

intencional da violência do assédio por parte do agressor é de duas 

ordens: obter a submissão às imposições ou provocar a demissão – e as 

duas finalidades podem estar vinculadas. Processo o qual conforme 

Hirigoyen (2011) é praticado por meios perversos, notáveis pela 

manipulação e dissimulação.  

Em todos os três casos ficou claro que a estratégia funcionou, 

pois em períodos que variaram entre 9 meses à 3 anos, todas as três 
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participantes da pesquisa saíram da organização. Maria via pedido de 

demissão. Olívia em razão do afastamento médico e posterior 

encerramento de seu mandato e Julia via demissão sem justa causa.  

No entanto, apesar de que o assédio em todos os três casos foi 

motivado por um indivíduo em particular, conforme indicado pelas 

participantes da pesquisa o enredamento do assédio só se tornou 

possível pela soma da ação de diversos indivíduos em torno do agressor, 

ou seja, indivíduos-acessórios que passaram a agir de maneira 

assediosa a partir do incentivo, comando, sugestão ou manipulação do 

assediador. 

E esta é uma observação crucial acerca da ocorrência do assédio 

que se conecta diretamente com aquilo que em nossa revisão teórica 

apontamos como o enfraquecimento dos laços entre os sujeitos no 

ambiente de trabalho ou o empobrecimento das solidariedades.  

Gaulejac (2007) assevera que a cultura gerencialista que 

atualmente impera no ideário acerca do trabalho na sociedade e substitui 

os “coletivos” por uma “coleção de indivíduos intercambiáveis” leva ao 

empobrecimento dos laços sociais e da capacidade reflexiva dos 

sujeitos. O convite que é feito a cada trabalhador, de projetar seu próprio 

ideal no ideal da organização, faz com que a busca de sucesso individual 

encontra sua finalidade em si mesma, sem referência à alteridade, o que 

vem a ocasionar que o narcisismo e a competição ganhem proeminência 

sobre a dimensão política.  

Bauman (2001) entende que essa desvinculação entre os sujeitos, 

que tomou conta do ideário que permeia o mundo do trabalho é 

exatamente o que potencializa o agravamento dos fenômenos que 

devastam o indivíduo. Sofrimentos impostos pelo trabalho que outrora 

eram combatidos na união de forças, com medidas debatidas e 

implementadas na coletividade, hoje são experiências individualizantes 

e que são sofridas em solidão. Dejours (1999) denomina esse processo 

de banalização do mal pelo trabalho.  

Para Druck (2011) o afrouxamento dos vínculos sociais, o 

isolamento e a perda de enraizamento, de inserção em uma perspectiva 

de identidade coletiva é o que gera a descartabilidade do trabalhador. E 

conforme Sennet (2012) esta evidente desconexão ética e política leva à 

deterioração das relações humanas nas organizações, o que por sua vez 

cria espaço e possibilita a ocorrência de fenômenos desastrosos como o 

assédio.  

A desconexão ética e política – notoriamente debatida em nosso 

referencial quando buscamos retratar a contemporaneidade do trabalho – 

nos casos estudados ficou bastante ressaltada pela categoria que 
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convencionamos chamar de contexto ambiental de “nós e os outros”. 

Na verdade essa expressão que empregamos foi uma simplificação da 

ideia da desconexão ética que evidenciamos, ou uma redução conforme 

a perspectiva fenomenológica propõe.  

O ambiente organizacional do “nós e os outros” foi a clara 

divisão dos indivíduos dentro da organização entre dois grupos: aqueles 

que se alinharam com o poder emergente e aqueles que não se alinharam 

com o poder emergente. Todas as três participantes da pesquisa não se 

alinharam com o poder emergente e ao recalcitrar contra ele tornaram-se 

alvo do assédio.  

Observamos que os demais colaboradores da organização na 

medida em que as relações de poder foram se deslocando, foram 

“escolhendo o lado” e no caso das depoentes como todas se opuseram 

ao poder emergente, e ao mesmo tempo não poderiam ser descartadas 

com tanta facilidade quanto funcionários com menos tempo de serviço 

ou sem estabilidade, o assédio de mostrou “eficiente” para neutralizá-las 

politicamente.  

Observamos que no caso de Maria, a mesma tinha 25 de serviço 

na organização o que faria com que a rescisão do seu contrato de 

trabalho representasse tivesse um custo financeiro alto. Além do fato de 

que a demissão dela poderia causar uma desestabilização no trabalho 

fim da organização que era todo comandado por ela, ou seja, a demissão 

dela por parte da organização teria um impacto na moral do grupo. De 

forma que o assédio forçando-a pedir demissão causou menos prejuízo 

para a organização em todos os sentidos.  

O caso de Julia é parecido com o de Maria nesse aspecto, pois a 

demissão dela tanto teria um custo financeiro alto quanto um custo 

moral alto em virtude da sua liderança dentro da organização. E a 

mesma demonstrou-se muito decepcionada com os pares – os outros 

coordenadores – pois estes só não a apoiaram durante o processo do 

assédio como participaram como indivíduos-acessórios.  

Já no caso de Olívia o que lhe conferia estabilidade no cargo é 

que sua função de dirigente sindical era uma atribuição eletiva, ou seja, 

ela foi eleita por sua categoria para estar lá, de maneira que o presidente 

tinha poder sobre ela apenas no que dizia respeito às funções dentro 

sindicato, mas não tinha o poder ou autonomia de dispensa-la. Assim o 

assédio se mostrou eficiente como um instrumento de exclusão 

pernicioso.  

Desse modo observamos que o assédio moral teve uma dupla 

utilidade em todos os três casos, a primeira foi lidar com a recalcitrância 

das três participantes em relação ao poder emergente e a segunda foi 
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enviar uma mensagem ao grupo mostrando “o que acontece com quem 

resiste”.  

Lembremos que todas as três participantes relataram que durante 

os processos de assédio que sofreram diversos colegas de trabalho foram 

sendo sistematicamente demitidos, ou seja, pelo fato de as fortalecerem 

politicamente de alguma maneira foram excluídos. Esse foi o espírito do 

assédio a partir do contexto do “nós e os outros” – lidar com os 

recalcitrantes e sanear a subjetividade do grupo.  

E a análise dessa asserção ou categoria nos leva a outras duas, a 

primeira é a de que observamos que nos três casos as vítimas tinham 

posição organizacional intermediária e tinham engajamento, 

satisfação no trabalho e agir ético marcado por valores sólidos. 

O fato de estarem numa posição organizacional intermediária e 

de serem altamente engajadas com a atividade fim da organização foram 

os pontos que percebemos que tiveram maior impacto para o 

recrudescimento do assédio, ou seja, para o agravamento tanto do 

processo assedioso como de suas consequências finais.  

A posição organizacional intermediária, tática, é o que colocava 

as três vítimas em uma situação na qual abaixo delas havia uma equipe, 

(ou no caso de Olívia uma categoria de trabalhadores), e acima delas a 

presidência, a instância mais alta da organização. O que fazia com que 

elas precisassem coordenar e liderar as atividades e demandas da 

instância abaixo e precisassem dar respostas e eram responsabilizadas 

pela instância acima. Sabemos que essa é uma posição bastante delicada, 

na qual diversas atribuições se somam na necessidade de harmonizar as 

dimensões estratégica e operacional da organização. 

Nos três casos estudados nós percebemos que dentro do possível 

as três depoentes fizeram de tudo que podiam para não desestabilizar os 

seus subordinados e inclusive procuraram minimizar os efeitos de 

algumas manobras do assédio para não atingi-los de alguma maneira. 

No entanto, foi exatamente por essa questão que o assédio se 

mostrou mais pernicioso para elas. No caso de Maria, o ponto derradeiro 

do assédio, foi quando a direção das assistentes sociais e coordenadoras 

de projeto foi tirada dela. No caso de Olívia foi a retirada da mesma da 

função de orientação e aconselhamento dos trabalhadores, que era a sua 

atribuição mais importante e na qual ela tinha contato com sua base. E 

no caso de Julia foi o rebaixamento de cargo propriamente dito que por 

ela ter “aceitado” fez com que outra colega fosse demitida. 

As três participantes reforçaram nos seus relatos o quanto se 

sentiam responsáveis por suas equipes e motivas com o trabalho que era 

feito. Expressões como engajamento, pertencimento, união, entre outras, 
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foram muito utilizadas para descrever as relações que se desenvolviam e 

o espírito do trabalho que era executado sob a coordenação das mesmas.  

E isso nos leva a outra asserção que é o engajamento, satisfação 

no trabalho e agir ético marcado por valores sólidos nas vítimas. 

De fato essa questão foi muito acentuada nos depoimentos 

coletados. Todas as participantes foram bastante detalhistas ao relatar os 

trabalhos que coordenaram ao longo do tempo destacando os frutos 

colhidos, as conquistas, as realizações e a motivação que permeava as 

ações e as condutas em relação ao trabalho.  

Nós não nos estendemos a relatar nas narrativas em detalhes os 

trabalhos mencionados porque o foco da nossa pesquisa não era em 

particular essa questão, mas os depoimentos das três participantes 

deixam muito destacados o envolvimento empático das mesmas com o 

trabalho e a vinculação do mesmo com a própria vida, com as 

motivações e crenças mais idealistas. 

Por essa mesma razão, percebemos que o assédio foi duplamente 

pernicioso. Em primeiro lugar porque fez com as mesmas persistissem 

em permanecer na organização por um longo tempo mesmo sendo 

gradualmente hostilizadas, em razão da vinculação e apreço que tinham 

pelo trabalho. E em segundo lugar porque essa vinculação e apreço 

colocava o trabalho em ponto central da vida delas, de maneira que se 

constituía em uma lacuna da vida, um “lugar” da vida, no qual as coisas 

faziam sentido e eram preciosas. Logo, o processo de desvincular-se se 

mostrou extremamente doloroso em todos os casos. 

As três participantes pesquisadas mostraram em seus relatos que 

tem um agir-ético pautado em valores muito sólidos, fundamentados em 

ideais políticos, éticos e morais muito fortes.  

Em face disso relembramos a afirmação de Heloani (2004) o qual 

propõe que embora seus agressores tentem desqualificá-las, 

normalmente as vítimas de assédio não são pessoas frágeis. 

Normalmente são indivíduos com personalidade transparente, sincera, 

sem talento para o fingimento, com baixa tolerância à ambiguidade 

moral. São pessoas que se posicionam, questionam e tem postura crítica 

perante as situações, de forma que podem vir a se tornar alvo das 

agressões por não se deixarem dominar indiscriminadamente, “por não 

se curvarem à autoridade de um superior sem questionamento a respeito 

do acerto de suas determinações”. (HELOANI, 2004, p. 6).   

Em particular nos casos de Olívia e Julia, observamos que a 

situação do assédio foi agravada justamente porque as duas 

confrontaram medidas e condutas antiéticas e iniquas que estavam sendo 

praticadas a partir dos novos poderes que estavam se constituindo na 



138 

 

organização. Olívia recebeu o golpe final do processo do assédio 

justamente por confrontar conduções ilegais que estavam sendo 

praticadas com os trabalhadores a partir de um conluio entre o advogado 

do sindicato e o presidente. E no caso de Julia a motivação do principal 

embate dela com o presidente da instituição foi a pressão que estava 

sendo feita pelas empresas conveniadas para que houvesse um 

relaxamento das normas quanto ao que era ou não permitido no trabalho 

dos aprendizes.  Ao que Julia se posicionou contra e causou perda de 

convênios.  

Até aqui temos debatido categorias que estão no campo das 

causas do assédio, que estão inscritas dentro das esferas ou aspectos 

pessoais e contextuais do assédio. No entanto duas categorias que 

identificamos na análise ideográfica dizem respeito aos “modos de ser” 

do assédio vivenciado pelas participantes da pesquisa, a saber: o assédio 

como uma experiência de "camisa de força" e o assédio como uma 

experiência de exílio. Utilizamos a expressão experiência para deixar 

notável a perspectiva fenomenológica da investigação.  

Observamos a vivência do assédio como uma experiência de 

“camisa de força” no caso das depoentes a partir da percepção de que 

quanto mais estas reagiam à subjugação, maior se tornava a pressão e 

menor a capacidade de reação delas. Assim, as manobras que foram 

sendo adotadas para cercear as ações das depoentes dentro das 

organizações foram as deixando de mãos atadas para o trabalho e quanto 

mais elas reagiam – ao permanecer na organização – mais manobras 

eram orquestradas.  

No caso de Maria, primeiramente foi tirada dela a atribuição de 

cuidar das funções administrativas da organização, depois a prerrogativa 

da assinatura dela nos documentos oficiais foi indeferida, em seguida as 

suas iniciativas foram sendo barradas e rechaçadas e por fim a última 

atribuição que ela ainda possuía que era a direção das coordenadoras de 

projeto foi tirada. Além de que a mesma foi colocada sob vigilância 

extrema, inclusive a sua lixeira sendo frequentemente revistada.  

De Olívia foi retirada a principal atribuição que era a orientação e 

aconselhamento dos trabalhadores, e trabalhos sem importância foram 

colocados no lugar, como envelopar cartas ou cuidar de arquivos. E 

Julia foi literalmente rebaixada de cargo depois de meses tendo as suas 

iniciativas vetadas regularmente. Sem contar o fato de que na semana 

em que foi rebaixada, a sua mesa de trabalho foi retirada, obrigando-a a 

trabalhar com seus materiais dentro de uma caixa de papelão.  

Todas as manobras relatadas se referem à práticas de 

cerceamento sistemático, de maneira que o trabalho das vítimas foi 
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sendo abstraído de sentido aos poucos. Foram procedimentos de 

esvaziamento de sentido. E essas manobras foram especialmente 

insidiosas porque gradualmente o trabalho foi se tornando 

“desconfortável”, no entanto a vítima não foi inteiramente impedida de 

trabalhar.   

A respeito dessas práticas as referências acerca do assédio moral 

são largas em relatar e pontuar como já apresentamos na revisão. De 

acordo com Hirigoyen (2011;2012), Barreto (2003) e Freitas (2001) 

estas manobras uma vez reiteradas tem a deliberação de desestabilizar a 

vítima e podem ter três funções específicas: levar a vítima ao 

comportamento agressivo, impulsivo ou colérico; desqualificar, 

desacreditar e rebaixar a autoimagem; e desestabilizar emocionalmente 

ao desequilibrar o seu estado de espírito.   

Vinculada as estas manobras, e igualmente perversas, estão 

também aquelas que gradualmente foram excluindo as vítimas da 

organização sem as expulsarem completamente, o que observamos 

como a vivência do assédio como uma experiência de exílio.   

Em todos os relatos a questão da exclusão foi constatada através 

de práticas de restrição de acesso a reuniões, restrição de acesso a 

documentos e processos de trabalho, ao isolamento físico, e ao 

isolamento sistêmico em relação ao convívio. Progressivamente o 

ambiente de trabalho tornou-se de todo adverso e desagradável. A 

satisfação em fazer parte e estar “no lugar” foi sendo paulatinamente 

abstraída e a experiência do trabalho tornou-se penosa e insustentável. 

Essa questão do isolamento da vítima foi um dos pontos 

essenciais que chamaram a atenção de Leymann (1996) em seus estudos 

iniciais. O autor identificou que distintamente das violências produzidas 

no âmbito das organizações onde expressões claras como a agressão 

física e ameaças abertas eram conduzidas, o fenômeno do assédio era 

marcado por atitudes mais sofisticadas e veladas como o isolamento 

social e as distorções comunicacionais, tornando-o potencialmente um 

fenômeno traiçoeiro e que lentamente adoece a vítima. O que nos leva a 

última categoria aberta, o assédio como uma experiência de ruptura e 

trauma.  
Esta categoria por sua vez, entendemos que é a única identificada 

em nosso estudo que não se refere ao processo do assédio, ela se dispõe 

fora dele, pois é uma consequência do mesmo.  

Em todos os três casos estudados, observamos que aquilo que 

estava proposto na revisão teórica acerca da violência, da violência nas 

organizações e das consequências do assédio para os indivíduos se 
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mostrou coerente com o que encontramos no campo como evidência do 

fenômeno.  

Observamos que os casos de assédio relatados foram marcados 

como um processo gradual, no qual o afrouxamento das relações de 

poder cedeu espaço para que através de meios, implementos e 

ferramentas a violência fosse instrumentalizada, conforme Arendt 

(1994) propõe que ocorre. As depoentes, como já pontuamos, através de 

manobras e práticas foram progressivamente cerceadas e isoladas, de 

forma que os seus ambientes de trabalho se tornaram de todo adversos.  

Como afirma Foucault (1995), a liberdade é condição e 

precondição para que o exercício de poder se sustente. Conforme a 

liberdade de uma das partes é abstraída, a relação de poder desaparece e 

é substituída pela coerção. Esse processo de abstração da liberdade ficou 

evidente nos casos estudados.  

Processo o qual, através de manobras permeadas por maltrato, se 

constituiu como uma ação de despojo e destituição da presença, da 

relevância e do significado da permanência das vítimas no trabalho. Para 

Berenstein (2000), a violência neste sentido de despojo relaciona-se ao 

conceito de mal, pois este pode ser caracterizado como o efeito da ação 

de despojo e destituição do caráter. É a negação de alteridade e 

afirmação do Um, conforme bem colocado por Barus-Michel (2011).  

Barus-Michel (2011) afirma ainda que essa destrutividade atinge 

a integridade física e mental, a identidade social e os laços da vítima. O 

que faz com esta sofra uma “fratura moral e física, ela é reduzida a nada, 

é excluída de qualquer reconhecimento de sua singularidade”. (BARUS-

MICHEL, 2011, p. 22). Esta questão do ser “reduzida a nada” 

identificamos em todas as falas das vítimas estudadas. Frases como “ele 
acabou comigo”, “me tirou tudo, aquilo ali era parte de mim”, “você se 

perde e não sabe mais quem é”, foram ouvidas diversas vezes nos 

relatos. Piva et al. (2007) a partir da perspectiva freudiana, também 

sustentam que a violência praticada na lógica do despojo está 

relacionada com destrutividade e força, e com o impulso de dominar e 

eliminar o outro.  

Assim, observamos que o assédio nos casos estudados, todos se 

mostraram como uma experiência de ruptura inquestionável como fruto 

da violência praticada, o que em última análise concorda com a 

definição de violência nas organizações proposta por Cantera et. al 

(2008), o quais conceituam a violência no trabalho como todo e 

qualquer incidente que envolva comportamento hostil efetuado por um 

ou diversos indivíduos, que coloque em risco a segurança, o bem estar 
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ou a saúde do indivíduo, e afete as suas dimensões somática, psicológica 

e social.     

Observamos que essa definição se assemelha, e não sem motivo, 

com a definição de assédio moral que adotamos nesta pesquisa como 

entendimento do fenômeno, a qual afirma que este se constitui como 

toda e qualquer conduta hostil e abusiva que praticada de maneira 

repetida e sistematizada de um sujeito para com o outro, leve o agressor 

de maneira evidente ou dissimulada, a desestabilizar a vítima, 

consumindo-a emocionalmente, intelectualmente e psicologicamente, 

colocando em risco sua saúde, seu emprego e degradando o ambiente de 

trabalho. (HIRIGOYEN, 1998; FREITAS, 2001; HELOANI, 2004; 

FREITAS et al, 2008, EYNARSEN, 2005). 

Quanto as consequências para as vítimas do assédio, para além da 

ruptura, observamos que em todos os casos houve impactos na saúde 

física e emocional, conforme observado nos relatos.  

Percebemos que em todas foi gerado algum tipo de trauma, haja 

vista que a lembrança dos fatos ocorridos lhes causa profundo mal estar, 

físico e emocional ainda hoje e duas delas literalmente tem processos 

evidentes de ansiedade se ao menos imaginarem que encontrarão as 

pessoas implicadas no assédio pessoalmente. O que relacionamos com o 

que é proposto por Freitas (2007), a qual afirma que a vida psicossocial 

do sujeito que é vítima da violência, é transformada, visto que este tem 

atingida a sua personalidade, a sua identidade e a sua autoestima. 

Leymann (1996) e Zapf e Einarsen (2005) afirmam também que o 

assédio acarreta na vítima efeitos traumáticos e com resultados 

devastadores sobre a sua saúde mental e física, podendo inclusive 

estigmatiza-lo a ponto de torná-lo física e/ou psicologicamente inapto 

para o trabalho. Em todos os casos, nós observamos que houve um 

desgaste da vítima em relação à atitude perante o trabalho, ao menos do 

trabalho nos moldes que estas faziam. O que fez com o que assédio se 

tornasse uma experiência de mudança de direção neste sentido, na qual 

todas elas optaram por alternativas distintas de trabalho. Apenas Julia 

voltou a trabalhar em organização recentemente.   

Bom, e quanto à sinergia perversa? Depois de observarmos todas 

as nossas categorias a partir dos referenciais teóricos e refletirmos 

acerca delas, chegamos a um quadro síntese no qual destacamos as 

categorias observadas separando-as entre aquelas que correspondem a 

aspectos pessoais e as que correspondem a aspectos contextuais 

inerentes ao assédio sofrido nos casos pesquisados. Conforme segue: 
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Figura 3 – Quadro-síntese: assédio como evidencia de uma sinergia perversa.  

 
Fonte: elaborado pela autora (2017).  

 

Neste quadro síntese mostramos o fenômeno do assédio moral 

vivenciado pelas participantes da pesquisa, no qual entendemos que a 

Sinergia Perversa se constituiu no processo gradual e progressivo de 

cooperação entre os aspectos pessoais identificados – Assédio causado 

por um indivíduo, Praticado por indivíduos-acessórios e Vítimas com 

agir-ético marcado por valores sólidos, e os aspectos contextuais 

identificados – Mudanças organizacionais, Deslocamento de poder, 

Ambiente organizacional de “nós e os outros”, Vítima com posição 

organizacional intermediária e Assimetria das relações de poder.  

No quadro síntese mostramos também como o assédio moral, foi 

um processo que se movimentou gradual e progressivamente por meio 

da cooperação entre os aspectos pessoais e os aspectos contextuais, e 

consistiu em uma experiência de “camisa de força” e exílio para as 

vítimas, que por fim as conduziu a experiência de ruptura e trauma.   
Como já mencionado, nossa pesquisa não tem o intuito – e nem 

se utilizou de metodologia que o permita – de propor uma resposta 

universal e generalizante acerca do fenômeno do assédio moral. Portanto 

o quadro-síntese apresentado indica uma apreensão relativizada e 

contextualizada acerca do fenômeno que buscamos evidenciar e tem 
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como propósito, além de responder a pergunta de pesquisa, refletir sobre 

novas possibilidades teóricas a respeito do fenômeno do assédio moral e 

contribuir com as vozes que o denunciam e lutam contra ele.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Júlia – eu tinha medo de não voltar mais. 

Pesquisadora – voltar a ter a condições de 

trabalhar?!  

Júlia – não!...Voltar pra mim! 

(Diálogo travado com Júlia ao fim da entrevista)  

  

Quando estávamos na fase de encerramento desta pesquisa, nos 

deparamos com um artigo midiático extremamente desconcertante e que 

veio a somar com nossas inquietações acerca do tema do assédio moral 

no trabalho. Foi veiculada em algumas plataformas de notícias do 

Brasil, em julho do corrente ano, a notícia de que a Promotoria Pública 

de Paris solicitou que a empresa francesa France Télécom, seu ex-

presidente Didier Lombard e mais dois executivos do alto escalão 

fossem processados por assédio moral em virtude de uma onda de 

suicídios de funcionários da empresa que ocorreram entre 2006 e 2011, 

e que na época causaram choque na opinião pública francesa.  

A empresa e seu presidente são suspeitos de perpetrar uma 

política de desestabilização em meio aos empregados da organização 

para provocar pedidos de demissão, em um contexto de reestruturação 

pelo qual a empresa foi submetida a partir do ano de 2006, quando 

foram estipuladas as metas de subtrair vinte e dois mil postos de 

trabalho e mudar as funções de outros dez mil.  

Trinta e nove vítimas são citadas no processo da Promotoria 

Pública de Paris, das quais dezenove cometeram suicídio, doze tentaram 

e oito sofreram depressão e foram afastadas do trabalho em virtude 

disso. Os números levantados pelos sindicatos envolvidos são mais 

assustadores, estes afirmam que apenas no período de 2008 a 2009, 35 

trabalhadores tiraram a vida em virtude das pressões insuportáveis que 

vinham sofrendo na organização. 

Duas declarações do ex-presidente Didier Lombard ficaram 

conhecidas neste processo. Uma de 2006, no começo das 

reestruturações, na qual ele supostamente afirmou que “em 2007 sairão 

de uma forma ou de outra, pela porta ou pela janela”, durante uma 

reunião da empresa, e outra no ano de 2010, quando afirmou que “o 

suicídio estava na moda”. Declaração que causou grande comoção 
popular na França e provocou a renúncia do executivo. 

- Sairão de uma forma ou de outra, pela porta ou pela janela! 

Esta sentença não nos deixou por dias, ainda mais porque estávamos na 
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época com as declarações dos sujeitos da pesquisa rondando a nossa 

consciência e provocando reflexões constantes. 

Apontamos esta notícia, apesar de a mesma não fazer parte dos 

dados da nossa pesquisa, por duas razões.  

Primeiramente para ressaltar a urgência e a pertinência do avanço 

de estudos que venham a denunciar o quanto os sofrimentos gerados no 

trabalho são cortantes à vida humana e sem dúvida se constituem como 

um atentado aos direitos humanos. Estudos aos quais buscamos unir a 

nossa voz com esta pesquisa.  

E por outro lado para ressaltar o quanto é difícil lidar com a 

realidade dura da degradação da integridade humana por questões 

relacionadas aos sofrimentos oriundos do trabalho. E esta foi uma 

questão crucial em nossa pesquisa, a questão da exposição à interação 

empática com os sujeitos da pesquisa e a coleta dos seus próprios relatos 

de sofrimento. Podemos sem pestanejar, afirmar que a maior dificuldade 

que enfrentamos na trajetória desta investigação, foi ouvir os relatos das 

participantes acerca da violência sofrida. Quando lemos relatos de 

assédio em notícias, pesquisas ou livros, isso nos instiga, porém ficar 

diante de alguém enquanto relata o seu caso é algo desconcertante, para 

além do que podíamos imaginar.   

Como já citamos, em nosso estudo, por termos adotado uma 

trajetória fenomenológica de pesquisa, não há a parte relativa à 

conclusão generalizadora acerca do fenômeno, conforme apontado por 

Martins et al. (1990), haja visto que a captura gerada do mesmo é obtida 

a partir de um complexo elo de referências e interpretações particulares, 

relativas aos olhares, posturas e limiares do pesquisador e dos seus 

sujeitos de pesquisa.  

No entanto, apesar de não ter valor como uma explicação 

universal acerca do assédio, buscamos com nossa pesquisa 

problematizar o fenômeno por um novo ângulo. Assim, as reflexões 

aqui expostas, neste trecho final da pesquisa caracterizam-se como 

provocações e apontamentos de possibilidades argumentativas para o 

debate acerca do assédio moral nas organizações.  

Consideramos também que no tempo presente que vivemos como 

humanidade, é vital não desviarmos o olhar da questão moral subjacente 

às ações e condutas que perpassam a esfera política. Notamos que o 

desmantelamento progressivo de direitos historicamente conquistados e 

o vergonhoso suceder de lideranças políticas em nosso país, tem lançado 

sobre todos nós sentimento de fracasso, desânimo e tem gerado até 

mesmo o cinismo.  
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Se dentro do país nos deparamos com este cenário, fora dele 

vemos o crescimento em escalada do descaso com a questão ambiental, 

do ódio, do separatismo, da indiferença, da perseguição religiosa e do 

horror que obriga milhares de pessoas a abandonarem suas conquistas 

de toda uma vida na fuga de regimes totalitários e perversos, 

amontoando-se e sujeitando-se a sofrimentos indescritíveis para tentar 

sobreviver em países que não lhes querem.  

Diante do que parece ser um espasmo, uma convulsão que 

estamos sofrendo como humanidade, que está inegavelmente a afetar a 

nossa sensibilidade e capacidade de reagir, é tempo de trazer à discussão 

a questão da moralidade das ações e trazer à tela conceitos como bem e 

mal. Não podemos mais relativizar os acontecimentos com um olhar 

asséptico e distante como de quem olha uma Placa de Petri, e fazer 

ciência que começa e termina em textos que ninguém quer ler.   

Existe sim, uma força destrutiva que se insurge contra o que é 

bom e virtuoso, contra o que é humano e justo, que nos desconecta uns 

dos outros e que frustra as melhores intenções, planos e sonhos que 

alguém possa ter. E essa força nos cerca, podendo mesmo habitar em 

nós, portanto é imprescindível que aprendamos a discerni-la e dar nome 

a ela. Como bem afirma Kant (1964) “Quando se trata de valor moral, o 

que importa não são as ações exteriores que se vêem, mas os princípios 

internos da ação, que se não vêem”. (1964, p. 407). Portanto não 

desviemos da questão moral e não fujamos do debate dos princípios 

internos que mobilizam nossas ações.  

A partir dessa provocação, e como reflexão da nossa pesquisa, 

propomos que o assédio moral nos casos estudados se constituiu como 

uma violência perversa, pois tanto pelos meios pelos quais ele foi 

instrumentalizado – mentira, dissimulação, autoritarismo, insidiosidade, 

calúnia – quanto pelas consequências nas vítimas – ruptura, trauma, 

adoecimento – ele se mostrou sub-reptício e pautado no despojo e na 

destituição, que em última análise relacionam-se ao conceito de mal, 

conforme Berenstein (2000).  

Outra provocação que nossa pesquisa traz, é a questão de que os 

casos estudados ocorreram fora das relações produtivas, de mercado e 

fora das relações de trabalho do setor público. Apesar de que não 

estabelecemos isso como um critério fixo antes de ir ao campo, todos os 

três casos pesquisados ocorreram em relações de trabalho no setor 

associativo.  

Assim, relembramos o que afirma Hirigoyen (2011), a qual 

declara que a frequência do assédio moral no setor associativo, 

sobretudo nas organizações filantrópicas, manifesta que o fenômeno não 



147 

 

está vinculado somente a critérios econômicos, de rentabilidade ou 

concorrência do mercado, de maneira que nestas ambiências, nas quais 

as relações interpessoais supostamente seriam de harmonia em virtude 

dos fins das instituições, “estão imersos em coisas não faladas, em 

sentimentos velados, em cinismo”. (HIRIGOYEN, 2011, p. 151).   

Como poderíamos imaginar o assédio sendo provocado a partir 

de um indivíduo que se propõe a ficar do lado das lutas trabalhistas? Ou 

de sujeitos que se proponham a atuar voluntariamente em uma 

organização?  

Não podemos diante de esta constatação propor que aquilo que é 

interno ao assédio advém somente das realidades materiais da sociedade 

e da organização. Ora advém também de uma espécie de esquizofrenia 

ética e moral que emerge da e na desconexão política entre os sujeitos 

para os quais ‘coletivo’ não é mais sinônimo de coletividade e sim de 

coleção de indivíduos com pouca ou nenhuma referência de alteridade.  

Assim, entendemos que este viés que se desenrolou de forma 

espontânea na pesquisa pode ser aprofundado em pesquisas futuras. 

Outra provocação que ao fim da nossa pesquisa propomos 

também é a pertinência de que o estudo do assédio moral caminhe no 

sentido de investigar como ele se manifesta em distintos tipos de 

organização.  

Sabemos que é muito difícil quase improvável, que organizações 

do setor produtivo ou mesmo do setor associativo se abram como campo 

de estudos para o tema do assédio, no entanto sabemos que grandes 

avanços já foram conquistados em termos de entender o assédio em 

organizações públicas como universidades e hospitais.  

Neste sentido destacamos a tese de doutoramento de Thiago 

Soares Nunes, de 2016, realizada em nosso programa de pós-graduação, 

na qual o autor toma a Universidade Federal de Santa Catarina como 

locus da investigação e problematiza a influência da cultura 

organizacional na ocorrência do assédio moral no trabalho. Estudo 

profundo e de excelência, que aguça possibilidades de entendimento 

para a inter-relação entre a cultura organizacional e a ocorrência do 

assédio.  

O que percebemos com nossa pesquisa e com a leitura de 

diversos estudos acerca do assédio moral como este, é que as 

manifestações do fenômeno apesar de se evidenciarem em torno de um 

núcleo comum – que é muito bem delineado pelo conceito comumente 

aceito que citamos – possuem peculiaridades que denotam raízes mais 

profundas e multifacetadas. De maneira que imaginamos que o assédio 

pode ser entendido como uma besta metamorfa que se revela de formas 
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distintas dependendo do lugar e contexto, no entanto sem deixar de ser 

uma besta que provoca efeitos nefastos e portanto, deve ser 

compreendida e combatida. 

Quanto a nossa pergunta de pesquisa, a qual buscou evidenciar o 

fenômeno do assédio a partir da sinergia perversa que ocorre entre os 

aspectos pessoais e contextuais implicados na situação, argumentamos 

que foi propícia para nos aproximarmos do fenômeno de modo a 

balancear as duas dimensões que o compõe. Nosso intuito, mesmo que 

de forma tímida, relativa e contextualizada, foi promover uma visão 

integral acerca do assédio.  

Neste sentido destacamos a urgência de que mais estudos sejam 

conduzidos no campo dos estudos organizacionais acerca do assédio 

moral, uma vez que observamos que a nossa produção científica acerca 

deste tema é tímida se comparada com a das áreas da Psicologia e do 

Direito. Somadas as estas áreas, e com as particularidades das 

abordagens que nos são possíveis, podemos em muito contribuir com o 

debate acerca deste fenômeno que no seio das organizações tem 

produzido vítimas a olhos vistos.  

Podemos através de estudos críticos, provocar um repensar a 

organização do trabalho, de modo que o lugar do indivíduo nas 

organizações seja entendido a luz de conceitos que pensem no “homem 

todo”. Pois como bem pontuado por Bauman (2001) a separação das 

atividades produtivas do resto dos objetivos da vida condenou o esforço 

físico e mental do trabalho a se caracterizar como um fenômeno 

ensimesmado, “uma ‘coisa’ a ser tratada como todas as coisas, isto é, a 

ser manipulada, movida, reunida a outras ‘coisas’ ou feita em pedaços”. 

(2001, p. 163).  

Conforme propõe Sievers (1997), é preciso que os estudos 

organizacionais, na qualidade de área científica que se esforça para 

entender a realidade das organizações na contemporaneidade, 

considerem seriamente as dinâmicas psicossociais que decorrem destes 

processos de fragmentação, os quais o autor denomina de tendências e 

processos reais de diabolização (do grego diaballein, que significa 

separar dividir, fragmentar) que se opõem à simbolização (do grego 

symballein, que significa relacionar, juntar, unir).  

A apreensão acerca do fenômeno do assédio que desenvolvemos 

ao fim desta pesquisa, a partir das leituras que conduzimos e ainda mais 

da interação com as participantes da pesquisa, vítimas de assédio moral, 

nos conduziu a uma reflexão no sentido das consequências do assédio. 

Se nosso ponto de partida foi em uma busca por entender causas do 
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assédio, nosso ponto de chegada deflagrou um maior interesse pelas 

implicações do assédio para os sujeitos. 

Por fim, ao observarmos os casos de assédio vivenciados pelas 

participantes da pesquisa, notamos a inerência do fenômeno com um 

processo gradual e progressivo de perda de significado que se dá através 

do despojo do sentido do trabalho para a vítima. Felizmente, nos dias de 

hoje, todas já estão em passo de reconstruir suas atuações profissionais e 

ressignificar sua vocação e trabalho. 

No entanto, para cada uma delas de modo peculiar, percebemos 

que o processo do assédio converteu o prazer, a realização e a satisfação 

do trabalho e no trabalho que realizavam em ressentimento e frustração. 

Transformou o trabalho – na qualidade de ambiente e de produtor de 

sentido – em um espaço “não lugar”.  

A ideia de espaço “não lugar” foi desenvolvida pelo antropólogo 

francês Marc Augé em sua obra “Não-Lugares: Introdução a uma 

antropologia da supermodernidade”. Augé (1994) conceitua o não 

lugar como um espaço de transitoriedade, um espaço efêmero e incapaz 

de fornecer sentido, identidade, significado ou pertencimento a quem o 

frequenta, de modo que este lá estando experimenta a solidão de ser 

apenas mais um. Este espaço é a antítese do espaço antropológico, que 

por sua vez é gerador de significados, de pertença, e se traduz em um 

lugar identitário, relacional e histórico. 

Concluímos ao final desta pesquisa – sem intenção de 

generalizar, mas de provocar a discussão – que o potencial devastador 

do assédio para quem o vivencia reside justamente na conversão que ele 

pode deflagrar. Por meio da destituição e do despojo, o assédio moral 

tem o potencial de transformar um lugar em um não-lugar para o 

sujeito, haja visto que no encadeamento do fenômeno a constituição 

identitária do indivíduo, as suas relações interpessoais e a sua história se 

desconectam e perdem o sentido, o que por fim acaba por conduzi-lo ao 

sofrimento do despertencimento.  
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APÊNDICE A – Tópicos-guia para a condução da Fase das 

“questões propositivas” da coleta de dados. 

 

 Tópicos-guia Fase das “Questões propositivas”  

1. Natureza e 

ambiente do 

trabalho 

antes da 

ocorrência 

do assédio 

Conte um pouco mais da natureza do seu trabalho 

na organização, quais seriam as suas funções, suas 

atribuições, responsabilidades, por quanto tempo 

trabalhou lá, como era a sua satisfação em relação 

às condições de trabalho? 

Ocorreram mudanças significativas na organização 

no período que antecedeu o assédio?  

Como eram as suas relações interpessoais no 

ambiente do trabalho? 

Como você enxergava a organização e o seu 

trabalho nesse período?  

2. Percepção 

dos 

primeiros 

sinais de 

assédio  

Qual foi o momento ou “ponto de partida” no qual 

você percebeu que de alguma maneira você estava 

sendo hostilizado no ambiente de trabalho? 

Quando isso ficou claro para você?  

Você entendeu que estava sendo assediado?  

Qual foi a sua reação imediata?  

Confrontou alguém, questionou alguém, procurou 

esclarecimentos, fez queixas em alguma instância?  

Pensou ou colocou em prática alguma estratégia 

defensiva?   

3. Período de 

intensificação 

do assédio 

Quais foram as situações mais desagradáveis que 

você vivenciou durante o ocorrido?  

Que tipo de práticas você sofreu que você 

considerou hostis?  

Você percebe que foi hostilizado por um, ou por 

mais de um indivíduo no ambiente de trabalho?  

Em sua opinião, quais eram as 

intenções/motivações deste/destes indivíduos para 

lhe hostilizar?  

Como ficou a sua relação interpessoal com os 
demais colegas de trabalho?  

Aqueles que testemunharam direta ou 

indiretamente o ocorrido?  

Eles perceberam o que estava acontecendo, 

demonstraram apoio?  
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Você sentiu que essas pessoas tiveram um papel 

relevante no desenrolar do caso? 

Como você reagiu mediante a estes eventos em 

termos de conduta no ambiente de trabalho? 

E na vida privada/familiar, como esse período foi 

vivenciado?  

A questão foi abertamente debatida com as 

pessoas da sua maior intimidade?  

Como elas reagiram ao ocorrido e qual o papel 

delas na maneira como você enfrentou a situação?  

4. O desfecho 

do assédio 

Em que momento você considera aconteceu o 

“ponto final” da situação de assédio? 

Quais foram os fatos ocorridos nesse período que 

mais lhe vêm a lembrança?  

Quais expectativas, ou sentimentos o fim do 

ocorrido lhe trouxe?  

Como a imagem da organização como um todo 

ficou na sua lembrança?  

Você mantém vínculo com colegas daquela época 

do trabalho? 

Você mantem vínculo com a organização de 

alguma maneira?  

5. A relação 

com o 

trabalho 

atualmente e 

os impactos 

do ocorrido 

para a vida 

como um 

todo 

O ocorrido mudou a maneira como você vê se 

sente em relação ao mundo do trabalho? 

Ocorreu alguma mudança de carreira, 

direcionamento profissional, expectativas em 

relação ao trabalho?  

Mudou a maneira como você interage com os 

pares no ambiente de trabalho? 

Em relação a sua vida profissional, no seu 

entendimento, qual foi a maior consequência 

deixada pelo assédio moral? E na vida privada, 

familiar, social?  

 

 

 


