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RESUMO 

Este estudo é resultante de uma pesquisa 
descritiva qualitativa realizada acerca do 
tema assédio moral nas relações de trabalho 
que teve como objetivo expor a questão do 
assédio moral nas relações laborais, 
consistindo em apresentar conceitos e o 
impacto do dano moral nas relações de 
trabalho, bem como demonstrar os efeitos do 
dano moral no ambiente de trabalho e as 
possíveis intervenções na atuação da área de 
gestão de pessoas. Os dados foram 
coletados por meio de procedimentos 
bibliográficos, sendo consultados livros, 
periódicos e trabalhos científicos. Os 
resultados indicaram que existem diversas 
fundamentações que auxiliam na 
compreensão das relações no trabalho e os 
fenônemos que ocorrem nestas relações.  
Foram encontrados fundamentos da área de 
gestão de pessoas que orientam para um 
papel formativo e orientativo. Constatou-se a 
importância de práticas orientativas com foco 
na construção de um ambiente de trabalho 
harmônico.  
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O presente artigo descreverá o processo evolutivo do Assédio Moral, visto como 

um desmembramento do dano moral e os desafios enfrentados entre empregado e 

empregador, buscando caracterizar o papel da gestão de pessoas como um fator para 

desenvolver políticas institucionais que encontrem formas de minimizar estes desafios.  

Vivemos em uma sociedade capitalista e altamente sensível às mudanças 

exteriores em meio as nuances do mundo moderno, que causa um conflito de sociedades 

e valores, que se chocam com maior intensidade pela globalização na esfera 

organizacional, seja pela aquisição de novas tecnologias ou contratação de pessoas, 

dificultando as relações interpessoais em um ambiente de trabalho e exigindo cada vez 

mais da área gestão de pessoas mecanismos para lidar com situações do cotidiano.  

Toda pessoa tem o desejo de alcançar metas e objetivos, buscando realizações 

de caráter pessoal.  A partir do momento em que estes preceitos são agredidos, nasce 

a sensação da ofensa a esses valores, princípios e autoestima, daí o dano em face da 

moralidade do indivíduo. O comportamento organizacional, é um dos principais estudos 

desenvolvidos nas organizações com objetivo de avaliar ações e atitudes que as pessoas 

apresentam dentro das organizações, tal importância deve-se as necessidades 

psíquicas e sociológicas do ser humano enquanto colaborador (ROBBINS, 2005).  

Diante das mudanças no mercado de trabalho, o cenário torna-se propício para o 

aparecimento da violência no ambiente de trabalho, não a violência física, mas a 

violência psicológica, que se empregada de forma repetitiva e duradoura pode configurar 

o assédio moral no trabalho. Fenômeno que somente no começo da década de 90 foi 

identificado como fator destrutivo do ambiente de trabalho, não só pela redução da 

produtividade, mas também pelo favorecimento do absenteísmo, devido, principalmente, 

aos danos psicológicos que envolve. 

Além dos efeitos para a organização, o assédio moral também traz efeitos 

danosos para o indivíduo. O aumento das chamadas “doenças do trabalho” está 

relacionado ao aumento da violência psicológica no trabalho, conforme demonstrado 

pelos estudiosos do assunto. A vida pessoal do indivíduo sofre as conseqüências do 

assédio moral no trabalho à medida que esse indivíduo perde a autoconfiança e a auto-

estima, prejudicando, assim, o seu relacionamento nos demais grupos sociais dos quais 

participa (família, amigos, grupos religiosos, dentre outros). 
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Nesse sentido a pesquisa apresentou a seguinte questão problematizadora: em 

que consistem os fatores que envolvem as questões relacionadas ao assédio moral nas 

relações laborais? Tal questão desdobrou-se em outras indagações, a saber: a) Quais 

os conceitos embasam o assédio moral?  b) Quais os principais motivos em que se 

caracteriza o assédio moral nas relações de trabalho?   

A partir desses questionamentos, traçamos como objetivo geral, expor a questão 

do assédio moral nas relações laborais.  Pertinentes ao objetivo geral, estabelecemos 

dois objetivos específicos: O primeiro foi conceitualizar e posicionar sobre o tema assédio 

moral e o segundo relacionar na visão dos teóricos quais os principais motivos em que 

se é possível caracterizar o assédio moral e suas consequências. 

O presente texto foi estruturado iniciando com a introdução, oferecendo uma ideia do 

texto dissertativo.  A seguir envolve a fundamentação teórica da pesquisa onde 

abordamos sobre conceitos introdutórios quanto ao assédio moral.  Sequenciando, 

abordamos sobre os dados coletados, os aspectos metodológicos que abordam sobre o 

tipo e abordagem da pesquisa e os procedimentos utilizados.  Em seguida analisamos 

os dados bibliográficos apresentados com a finalidade de descrevê-los e interpretá-los 

para o alcance dos objetivos geral e específicos.  Por fim, chegamos às considerações 

finais, retomando os objetivos propostos com a finalidade de responder a questão 

problematizadora.  

 

1. O ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO:  CONCEITOS INTRODUTÓRIOS E 

ESTUDOS INICIAIS 

 

As pesquisas sobre assédio moral no trabalho se iniciaram na Escandinávia 

na década de 80 como parte do crescente interesse em pesquisas relacionadas ao 

trabalho em geral, e como parte do reconhecimento da importância do aparecimento 

dos casos de stress relacionados ao trabalho. Assim, as primeiras evidências de 

problemas relacionados ao assédio moral no trabalho foram encontradas na 

Escandinávia e nos países de língua alemã, e os primeiros casos foram relatados 

na Suécia e posteriormente na Noruega e na Finlândia (FILHO, 2007 apud HOEL et 

al., 2003). 

Segundo Hirigoyen (2001, p.17), 
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O assédio moral no trabalho é definido 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 clima de trabalho. 

 
Barreto (2003) define assédio moral ou violência moral no trabalho como uma 

exposição de trabalhadores a situações vexatórias, constrangedoras e humilhantes 

durante o exercício de sua função, de forma repetitiva, caracterizando uma atitude 

desumana, violenta e antiética nas relações de trabalho. Trata-se, portanto, da 

exposição do trabalhador a situações de constrangimento e humilhações, feitas de 

maneira repetitiva e prolongada durante a jornada de trabalho e no exercício de 

suas funções. 

Freitas (1999) registra que o assédio moral está ligado ao esforço repetitivo 

de desqualificação de uma pessoa por outra. As agressões cotidianas levam a um 

processo inconsciente de destruição psicológica constituído de procedimentos 

hostis, evidentes ou escondidos, de um ou vários indivíduos sobre o outro, na forma 

de palavras insignificantes, alusões, sugestões e não-ditos, que podem 

desestabilizar alguém ou mesmo destruí-lo, sem que os que o cercam intervenham. 

O assédio moral no trabalho deve ser distinguido do stress profissional. O 

assédio moral é muito mais do que stress, mesmo que o indivíduo assediado passe 

por uma fase de stress. O stress só se torna destruidor pelo excesso, mas o assédio 

é destruidor por si só. No stress profissional não existe intencionalidade maldosa, já 

no assédio moral, o alvo é o próprio indivíduo, e verifica-se um interesse mais ou 

menos consciente de prejudicá-lo. Não se trata de melhorar a produtividade ou 

otimizar os resultados, mas de se livrar de uma pessoa porque, de uma maneira ou 

de outra, ela incomoda (HIRIGOYEN, 2001).  

Outro ponto importante é distinguir o assédio moral no trabalho do conflito. Se 

existe assédio moral é justamente porque nenhum conflito pôde ser estabelecido. 

Ao contrário do conflito, por trás de todo procedimento de assédio moral, existe o 

não falado e o escondido. O conflito se caracteriza por uma igualdade teórica entre 

os participantes e sua origem é a necessidade de mudança e, portanto, pode ser 

considerado fonte de renovação e de reorganização, já no assédio moral no 

trabalho observa-se uma relação dominante-dominado, na qual aquele que 
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comanda o jogo procura submeter o outro até fazê-lo perder a identidade 

(HIRIGOYEN, 2001).  

As más condições de trabalho e as imposições profissionais também não 

podem ser consideradas assédio moral, a não ser quando o objetivo, consciente ou 

inconsciente, é o de prejudicar o funcionário. Muitos contratos de trabalho trazem 

cláusulas de objetivos a alcançar, que mantêm uma pressão constante sobre os 

funcionários, os quais se vêem na obrigação de acompanhá-los, sejam quais forem 

as conseqüências sobre sua saúde. Nesses casos, muitas jurisprudências 

reconheceram que objetivos irrealizáveis, ao manterem os funcionários sob um 

estado de sujeição permanente, constituem assédio moral no trabalho 

(HIRIGOYEN, 2001). 

Segundo Hirigoyen (2001, p.15) o assédio moral “é claramente um ato que só 

adquire significado pela insistência”. A autora diz que o termo assédio moral não é o 

ideal para qualificar uma atitude pontual do empregador, mesmo que a agressão 

tenha provocado conseqüências especialmente graves para a vítima. Uma agressão 

pontual pode ser apenas uma expressão de reatividade e impulsividade e não um 

ato premeditado. Pode acontecer, entretanto, que uma agressão aparentemente 

solitária, mas particularmente humilhante, como é o caso de certas demissões (sala 

trancada, pertences pessoais em um caixa no corredor, evitar o contato com a 

pessoa), possa ser considerada assédio moral. 

De acordo com os estudos de FILHO (2007), uma pesquisa no Reino Unido 

com trabalhadores do sindicado de funcionários do setor público UNISON (UNISON, 

1997 apud RAYNER, 1999) solicitou às pessoas que respondessem sobre suas 

experiências com comportamentos relacionados ao assédio moral no trabalho em 

termos de freqüência nos últimos seis meses. Todos os respondentes foram 

questionados se se sentiram assediados no trabalho nos últimos seis meses ou não. 

Assim, o quadro 1 abaixo demonstra os diferentes tipos de comportamento 

experimentados por funcionários assediados e não assediados. 

 
 
QUADRO 1: Comportamentos relacionados ao Assédio Moral no Trabalho. 
 

Comportamento Funcionários 
Assediados 

Outros 
Funcionários 
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Sonegação de informações 42% 7,1% 

Comentários depreciativos 32% 3,1% 

Críticas persistentes 31% 2,2% 

Objetivos inatingíveis 31% 6,3% 

Medo de tirar licença por doença 30% 5,2% 

Intimidação 28% 1,5% 

Tarefas sem importância 28% 3,6% 

Excesso de monitoração do trabalho 28% 5,3% 

Ignorado pelos outros 21% 4,4% 

Interrupção pelos outros 18% 2,5% 

Humilhação pública 17% 0,5% 

Comentários maliciosos 16% 1,2% 

Abuso verbal 13% 0,5% 

Gritos 13% 0,8% 

Ameaças físicas 3% 0% 
 Fonte: FILHO, Martiningo Filho. -  Assédio moral   e gestão de pessoas:  uma análise 
do assédio moral no trabalho e o papel da área de gestão de pessoas (2007, p. 22).  
 

De acordo com Zarifian (2001) o refere-se a seis formas de assédio moral no 

trabalho: organizacional (relacionada ao desempenho dos funcionários), isolamento 

social, assédio relacionado à esfera individual, agressão verbal, agressão física e 

“fofoca”.  

 

2.  O ASSÉDIO MORAL NOS DOIS NÍVEIS: DO INDIVÍDUO E DA ORGANIZAÇÃO 

  

Segundo Dejours (1999), as pessoas tendem a acreditar que o sofrimento no 

trabalho foi bastante atenuado ou mesmo completamente eliminado pela revolução 

tecnológica. Entretanto, existe o sofrimento dos que temem não satisfazer ou não 

estar à altura das imposições da organização do trabalho, tais como: imposições de 

horário, de ritmo, de formação, de informação, de aprendizagem, de nível de instrução 

e de diploma, de experiência, de rapidez de aquisição de conhecimentos teóricos e 

práticos e de adaptação à cultura ou à ideologia da empresa, às exigências do 

mercado, às relações com os clientes etc. 
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Mesmo quando o trabalhador sabe o que deve fazer, muitas vezes não 

consegue executar seu trabalho em virtude de pressões sociais do trabalho. Colegas 

criam-lhe obstáculos, o ambiente social é péssimo, cada qual trabalha por si, 

enquanto todos sonegam informações, prejudicando assim a cooperação. O 

trabalhador se vê de algum modo impedido de fazer corretamente seu trabalho, 

constrangido por métodos e regulamentos incompatíveis entre si. 

Em sua maioria, os que trabalham se esforçam por fazer o melhor e colocam 

no trabalho energia, paixão e investimento pessoal e, portanto, acham justo que essa 

contribuição seja reconhecida. Quando o esforço passa despercebido em meio à 

indiferença geral ou é negado pelos outros, isso acarreta um sofrimento que é muito 

perigoso para a saúde mental, devido à desestabilização do referencial em que se 

apoia a identidade (DEJOURS, 1999). 

Nesse contexto, verifica-se o perigo da ocorrência do assédio moral no 

trabalho, pois, o fenômeno geralmente nasce de forma insignificante e propaga-se, 

principalmente, pelo fato de as vítimas não quererem formalizar a denúncia, deixando 

passar as insinuações e as chacotas até que se multiplicam os ataques e a pessoa 

se sinta acuada, colocada em estado de inferioridade, submetida a manobras hostis 

e degradantes por longos períodos (FREITAS, 2001). 

Qualquer um pode ser vítima do assédio moral no trabalho, porém existem 

situações em que as pessoas correm maiores riscos de se tornarem visadas. Um dos 

elementos desencadeadores do assédio moral é o fato de não se aceitar a diferença 

no outro; as pessoas excessivamente competentes ou que ocupam espaço demais; 

os que resistem à padronização; os que fizeram as alianças erradas ou não têm a 

rede de comunicação certa, pessoas às vezes são hostilizadas em nome de uma 

rivalidade de um grupo; os assalariados protegidos (representantes dos empregados, 

pessoas de mais de 50 anos, mulheres grávidas etc.); as pessoas menos “produtivas” 

e as pessoas temporariamente fragilizadas (HIRIGOYEN, 2001). São inúmeras as 

conseqüências do assédio moral no trabalho para o indivíduo. Hirigoyen (2001) 

destaca alguns sintomas que o assédio moral no trabalho desencadeia nas vítimas: 

a renúncia: o agressor começa atacando aos poucos enquanto a vítima aceita as 

ofensas com medo do agravamento do conflito; a confusão: o funcionário fica sem 

saber por que está ocorrendo aquela situação, além de não saber a quem pedir 
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socorro; a dúvida: o funcionário não acredita que uma pessoa seria capaz de tal 

perversidade; o stress: ao aceitar essa submissão, o trabalhador assediado gera uma 

enorme tensão interior, como tais pressões se apresentam como de caráter contínuo, 

a resistência do organismo chega ao limite e a vítima não consegue mais evitar a 

preocupante situação de uma ansiedade crônica; o medo: diante do concorrente 

modelo econômico vivenciado nos dias de hoje, observa-se, entre os trabalhadores, 

um sentimento de medo em relação à estabilidade do emprego; o isolamento: 

geralmente o agressor escolhe uma única vítima, dentre outros, em uma empresa; o 

choque: ocorre no momento em que as vítimas tomam consciência da agressão; a 

descompensação: dá-se por excesso de stress; a separação: mudança de setor ou 

desligamento da empresa; a evolução: passada a fase do choque, a vítima recomeça 

seu interesse pelas atividades profissionais e de lazer. 

A instabilidade do mercado de trabalho e o atual modelo econômico têm sido 

identificados como elementos propiciadores do assédio moral no trabalho, pois, 

atualmente todos os trabalhadores vivem constantemente sob ameaça de demissão. 

O critério baseado em custos dá sempre a palavra final ao processo decisório e 

subordina os demais pontos, tais como os benefícios envolvidos em compromissos 

assumidos pela organização e declarados em alto e bom tom nos discursos sobre 

responsabilidade social (FREITAS, 2001). 

Como pode se observar, o assédio moral no trabalho traz enormes prejuízos 

para o indivíduo. Há casos em que a pessoa sente-se esmagada e perde inteiramente 

a disposição e a paixão pela vida, algumas vezes por um longo  período, é o que os 

pesquisadores chamam de “desvitalização” (HIRIGOYEN, 2001).   A destruição da 

identidade do indivíduo nos processos de assédio moral no trabalho se dá de forma 

rápida, normalmente o processo dura entre seis meses e um ano. Entretanto, a 

recuperação da auto-estima e a conseqüente recuperação desse indivíduo para o 

convívio na sociedade e no ambiente de trabalho pode levar anos. Portanto, é muito 

importante que os indivíduos e as organizações comecem a entender melhor o 

fenômeno assédio moral e a buscar soluções no ambiente de trabalho para a 

minimização de seus efeitos. 

A violência no trabalho pode afetar a produtividade do indivíduo, quando 

eles são pessoalmente atacados ou quando são apenas testemunhas dos 
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eventos. As vítimas de assédio moral registram pior desempenho no trabalho 

comparado com os demais funcionários. Recentemente foram encontradas 

evidências que comprovam esse fato quando comparada a taxa de 

desempenho de pessoas que sofreram o assédio moral com os demais 

trabalhadores (HIRIGOYEN, 2001).  

A ocorrência dos processos de assédio moral no trabalho é normalmente 

relacionada às mudanças no status quo e podem incluir, por exemplo, 

downsizing, outras mudanças organizacionais e mudanças na composição do 

trabalho do grupo. Cortes de custos, reestruturações e reengenharias parecem 

ter uma relação significativa com as expressões de hostilidade e obstrução do 

trabalho (FILHO, 2007 apud HOEL; COOPER, 2000).   Reestruturações e 

processos de downsizing levam à eliminação de posições na estrutura 

hierárquica da organização, comprimindo as oportunidades de promoção e 

aumentando a quantidade de trabalho e a competição interna e diminuindo a 

segurança no emprego (FILHO, 2007 apud SALIN, 2003).  

Na pesquisa realizada por Zapf (1999) com 96 vítimas de assédio moral 

no trabalho, recrutadas por meio de artigos de jornais publicados entre Outubro 

de 1995 e Julho de 1998, o autor mostra que o clima organizacional, os altos 

níveis de stress e os problemas organizacionais estão entre as causas mais 

freqüentes do assédio moral no trabalho na perspectiva das vítimas. O quadro 

2 abaixo demonstra as principais causas do assédio moral no trabalho na 

perspectiva dessas vítimas. 

QUADRO 2: Principais Causas do Assédio Moral no Trabalho. 
Causas Sim Parcialmente Não 

Querem que eu me desligue da empresa 66% 25% 9% 

Uma pessoa hostil manipulando outras 62% 16% 22% 

Clima organizacional 49% 37% 14% 

Alto nível de stress 45% 29% 26% 

Conflitos não solucionados 41% 33% 26% 

Não gostam de mim 32% 40% 28% 

Problemas organizacionais 32% 30% 38% 

Inveja 30% 33% 37% 

Tenho uma posição privilegiada na empresa 30% 26% 45% 

Não me adapto às regras da maioria 29% 34% 37% 
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Desempenho abaixo da média 27% 34% 39% 

Porque eu sou diferente 21% 16% 63% 

Doença 15% 10% 75% 

Gosto pela zombaria / escárnio 13% 34% 53% 

Porque todos são tratados de forma semelhante 12% 37% 51% 

Trabalho enfadonho 10% 17% 73% 

Por causa da minha vida privada 8% 24% 68% 

Por causa de minha religião ou atitudes políticas 8% 14% 78% 

Por causa de meu sexo 8% 9% 83% 

Por causa de vantagens físicas 6% 6% 87% 

Por causa da minha aparência 5% 14% 81% 
Fonte: FILHO, Martiningo Filho. -  Assédio moral   e gestão de pessoas:  uma análise 
do assédio moral no trabalho e o papel da área de gestão de pessoas (2007, p. 29). 
 
 
 Assim, na visão mecanicista de busca por resultados, se as empresas 

olharem o assédio moral no trabalho como custo para a organização, certamente 

verão as vantagens de investir tempo e dinheiro na prevenção desses problemas, 

pois, em geral, os custos com pessoal giram em torno de 50 a 80% dos custos 

totais das organizações (FILHO, 2007 apud COOPER et al., 1996).  Alguns fatores 

devem ser considerados quando se fala dos custos gerados pelo stress e pela 

violência para a organização (FILHO, 2007 apud Hoel et al. 2003) 

a)  afastamentos por doenças: os empregadores respondem ao 

absenteísmo de várias formas, cobertura voluntária ou solicitada dos 

demais funcionários, horas- extras ou reposição do funcionário. Os custos 

reais dos afastamentos por doença são, primeiramente, os relacionados 

com o pagamento do auxílio-doença. Nesse ponto, os sistemas variam 

conforme os diferentes países, com as contribuições dos empregadores 

podendo chegar a até 100% do auxílio-doença; 

b) aposentadoria prematura: em muitas situações existirão casos de 

aposentadoria prematura relacionada ao stress e ao assédio moral no 

trabalho; 

c) rotatividade de pessoal e custos de reposição: envolve custos de 

publicidade, seleção, treinamento e desenvolvimento. Além desses custos 

diretos, a organização também deverá arcar com os custos relacionados à 

seleção (despesas de viagem dos candidatos), os custos de rescisão de 



11 

 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2019. 

 

contratos com os funcionários que estão saindo e os custos de contratação 

de novos funcionários. Devem ser considerados também os custos 

adicionais no período de treinamento quando o novo funcionário ainda não 

trabalha na sua capacidade total.  

d) redução do desempenho e da produtividade: as vítimas de assédio 

moral registram pior desempenho no trabalho comparado com os demais 

funcionários. 

 

Em algumas empresas, os diretores estão começando a se interessar 

pela prevenção do stress e pela administração de conflitos, mas o fazem, na 

maioria das vezes, de modo a levar os assalariados a suportar mais, sem 

rever minimamente seus métodos de gestão (HIRIGOYEN, 2001).  

Além disso, o ambiente organizacional e a nova organização do trabalho 

estão, cada vez mais, levando o indivíduo a chegar a seu limite, sobretudo no 

nível emocional, mas a preocupação da empresa continua a ser com a 

produtividade, com retornos cada vez maiores e com os objetivos 

organizacionais. Assim, os programas de qualidade de vida no trabalho, 

desenvolvidos por algumas empresas, visam a diminuição do absenteísmo por 

motivo de doença e a redução dos acidentes de trabalho, ou seja, essas 

empresas estão percebendo que é mais barato investir na qualidade de vida do 

que nos gastos médicos e nos custos decorrentes de doenças de seus 

empregados (FILHO, 2007 apud SIQUEIRA, 2006). A questão moral no 

ambiente de trabalho deve parar de constar apenas do discurso das empresas 

e passar a permear os comportamentos. As empresas que se preocupam com 

o bem-estar de seu pessoal conseguem melhores resultados quando 

comparadas com aquelas que controlam seus empregados por meio do stress 

e do medo (FILHO, 2007 apud HOEL; COOPER, 2000). A rotatividade de 

funcionários nessas empresas é mais baixa, seus funcionários se sentem mais  

motivados e a produtividade aumemta.  Além  disso, o bom  funcionamento de 

uma empresa não pode ser visto unicamente pelos resultados econômicos, mas 

também pela qualidade do ambiente de trabalho. Se as empresas consideram 

somente o lucro que podem extrair dos funcionários, não devem se espantar ao 



12 

 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2019. 

 

encontrar dificuldades e ver desaparecer a lealdade e o talento (HIRIGOYEN, 

2001).  

 

3. AS PRÁTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS: PRINCIPAIS ABORDAGENS 

 

A Administração de Recursos Humanos (ARH) nasceu na década de 70 como 

campo teórico e da prática social. Funda-se nas tradições da psicologia industrial, das 

teorias organizacionais, da abordagem sóciotécnica, da dinâmica de grupos, dentre 

outras (FILHO, 2007 apud SCHULER, 1996). Ela tomou por base os modelos teóricos 

do behaviorismo organizacional e a psicologia comportamental americana para 

encontrar formas de administrar o indivíduo nas empresas, visando à maximização 

dos benefícios econômicos advindos do alinhamento entre o potencial dos 

empregados e os objetivos da organização (VERGARA, 2000).  

O corpo de conhecimentos de ARH foi rebatizado várias vezes e cada nova 

denominação reflete o ajustamento de certa evolução. Os primeiros escritórios ou 

serviços de pessoal apareceram na segunda metade do século XIX, primeiramente 

nos bancos e mais tarde na indústria. Foi a partir do final da década de 70 que o 

discurso da ARH deixa de considerar pessoas unicamente como fator de custo, para 

vê-las como recursos à disposição da empresa. Segundo Vergara (2000), entre as 

transformações que a ARH tem passado nas últimas décadas destacam-se, sob o 

ponto de vista da objetividade, três abordagens: a funcionalista, a estratégica e a 

política.  

A abordagem funcionalista sintetiza todo o desenvolvimento do campo teórico 

em ARH que, historicamente, construiu-se em torno de técnicas, procedimentos e 

ferramentas. Nessa abordagem, a ARH tem por princípio aumentar a produtividade e 

favorecer a busca pela vantagem competitiva da empresa. As expectativas são as de 

que a supremacia desse tipo de abordagem fornecerá à empresa funcionários 

estáveis, satisfeitos, motivados e produtivos.  

Dentro desse ponto de vista, a ARH é constituída por atividades que supõem 

que os resultados desejados pela organização podem ser obtidos por meio de uma 

ação voluntária e programada em termos das funções de atrair, selecionar, reter, 

incentivar, treinar, avaliar e remunerar pessoas. O elemento-chave desse processo 
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de intervenção é a ARH a serviço da direção da empresa (VERGARA, 2000).  

Assim, até a década de 70, as práticas de ARH se dão como modulações em 

torno de um mesmo tema (o taylorismo-fordismo) e a demanda é por uma área de 

recursos humanos baseada na psicotécnica, operando com processos padronizados 

para atender a uma determinada subjetividade: o trabalhador da repetição e do 

fragmento, o ser humano visto como um recurso que pode ser usado, descartado, 

substituído como qualquer outro recurso dentro da organização. 

As práticas dos profissionais de recursos humanos se dão sempre no sentido 

de “adaptar” o trabalhador às necessidades do trabalho e “corrigir” as falhas advindas 

do “fator humano”. A ideia é a de que o ser humano “falha” e o trabalho do profissional 

de recursos humanos é corrigir essas falhas que “atrapalham” o trabalho (SIQUE, 

2004).  

A partir da década de 70, emerge uma nova crise capitalista internacional e 

novamente o mundo do trabalho é alvo de grandes transformações tecnológicas e 

organizacionais. O capitalismo passa a vivenciar um momento inédito em sua história.  

A agilidade da inovação e a criatividade passam a ser decisivas para a sobrevivência 

das empresas. Após investir na anulação das capacidades cognitivas dos 

trabalhadores, dificultando terrivelmente o desenvolvimento de cada um, o capital 

chega a um outro momento em que necessita de um trabalhador não apenas 

qualificado, mas competente, inteligente, questionador, crítico, inovador, que possa 

criar alternativas que mantenham a empresa competitiva (SIQUE, 2004).  

Zarifian (2001) aponta que a grande diferença passa pelo deslocamento do 

referencial da qualificação do emprego ou do posto de trabalho para a qualificação 

do indivíduo e introduz na discussão a noção de evento como um dos aspectos 

fundamentais das transformações ocorridas no mundo do trabalho.  

Com relação aos aspectos subjetivos de ARH, as versões contemporâneas  da 

subjetividade e as pesquisas pioneiras e recentes sobre o assunto incluem e 

sublinham os aspectos processuais e construtivos. Elas buscam integrar à gestão de 

pessoas uma visão subjetiva da realidade humana nas organizações. Apesar de 

serem abordagens que partilham de uma concepção de subjetividade muito próxima 

uma da outra, o que torna difícil situar seus limites, destacam-se três abordagens da 

gestão de pessoas do ponto de vista da subjetividade: abordagem do conhecimento- 
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poder, que se apoia nas teorias de Michel Foucault; a abordagem do construtivismo 

e a abordagem do estruturacionismo, que se inspira na teoria desenvolvida por 

Anthony Giddens (VERGARA, 2000).  

Para Foucault, o indivíduo é continuamente construído pelas relações sociais, 

discursos e práticas, ou seja, constituído pela relação conhecimento-poder. Práticas 

e procedimentos como análise de cargos, avaliação de desempenho e processos de 

seleção são abordadas em termos da constituição de pessoas em objetos de 

conhecimento e, por conseqüência, capazes de serem administradas de forma 

específica. A gestão de pessoas proporciona as maneiras pelas quais as pessoas e 

as atividades tornam-se conhecidas e governáveis (VERGARA, 2000).  

De acordo com Vergara (2000) a gestão de pessoas nas organizações não 

pode resumir-se a um conjunto  de políticas e práticas, tampouco ser definida como 

responsabilidade de um departamento ou de uma função e, portanto, também a 

introdução de políticas de prevenção e de monitoramento dos casos de assédio moral 

no trabalho não pode restringir-se somente à área de gestão de pessoas. O combate 

ao assédio moral nas organizações deve ser uma preocupação de todos os gestores. 

Também os funcionários, mesmo aqueles que não se sentem ameaçados por 

situações de assédio moral deveriam preocupar-se com o assunto, pois, como vimos, 

esse fenômeno contribui para a deteriorização do ambiente de trabalho.  

 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO GERAL E METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Segundo Gil (2007, p. 17), pesquisa é definida como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos. 

 

Assim para subsidiar este artigo optamos por um estudo bibliográfico, onde foi 

feita uma revisão de literatura sobre o assunto, utilizando informações disponíveis em 

trabalhos científicos e literaturas sobre o tema em questão.   Foi  utilizada a pesquisa 

bibliográfica que para Marconi e Lakatos (2009, p.185), 
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[...] abrange toda a bibliografia já publicada em relação ao tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, livros, e revistas, sendo sua finalidade 

colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre o 

assunto. 

 

A pesquisa teve a finalidade de analisar na percepção dos autores os conceitos e 

tratativas no campo prática da gestão de pessoas, tendo sido direcionado apenas para 

analisar conceitos e entendimentos sobre o assunto como um todo.  Sua natureza foi 

classificada como qualitativa,  a qual se preocupou em compreender conceitos e 

significados pré-existentes.  Desta forma seguimos os seguintes passos: a) Inicialmente 

foi feita a escolha do tema; b) Foi realizada uma seleção de materiais a serem estudados 

a fim de fazer uma revisão da literatura visando caracterizar os conceitos sobre assédio 

moral no trabalho;  c) Após a seleção das fontes foram realizadas as leituras e anotações 

dos pontos chaves do tema estudado.    Desta forma este estudo insere-se como uma 

pesquisa de natureza básica descritiva, com uso de procedimentos bibliográficos e de 

abordagem qualitativa.   

              

5.  RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 

O desafio desde o início da revisão bibliogáfica foi articular os dados que 

foram obtidos e as possíveis conclusões que permitam distinguir a interpretação 

conceitual sobre assédio moral, pois cada leitura após o seu término teve o 

objetivo de fornecer melhor compreensão.  A partir das leituras e pesquisas foi 

possível destacar a caracterização do assédio moral no trabalho. 

   Pelos estudos realizados são muitos os fatores que podem caracterizar 

o assédio moral no ambiente de trabalho. Conforme pesquisa realizada por Zapf 

(1999), foi possível identificar duas causas relevantes e que despertaram mais 

atenção, que foram, o resultado de 66% das vítimas que afirmaram “querem que 

eu me desligue da empresa” e 45% das vítimas afirmaram “alto nível de stress”. 

 Diante da pesquisa percebe-se que as vítimas se veem em situação de 

grande desconforto e possivelmente, dependendo do nível de stress,  tornam-

se hostís, podendo perder o equilibrio de um clima organizacional saudável e se 

tornando refém de um estado laboral em que não conseguem manter o 
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profissionalismo, trazendo para a esfera emocional, acarretando prejuízos na 

produtividade organizacional. 

 Tal entendimento sobre esta temática vem ao encontro de Freitas (2001) 

ao afirmar que é fator primordial que as empresas prezem pelo 

comportamento organizacional respeitoso e demonstrem que o respeito não 

precisa ser exercido por mérito nem por qualidades morais, mas porque o 

desrespeito e a violência moral no trabalho atentam contra os objetivos da 

organização, afastam o comprometimento necessário das forças internas, 

geram desmotivação e ressentimentos, destroem a firmeza de propósitos e 

desobrigam o outro de cumprir a sua parte. 

 Ainda de acordo com Freitas (2001) normalmente o processo se inicia por 

uma deterioração proposital das condições de trabalho do indivíduo que pode 

ser caracterizada por contestações sistemáticas de todas as decisões tomadas 

pela pessoa visada, críticas exageradas ou injustas a seu trabalho, atribuição 

sistemática de tarefas superiores a suas competências, instruções impossíveis 

de serem cumpridas, que colocam a vítima em dificuldade.  Neste caso, a 

intenção é fazer com que a pessoa visada pareça incompetente; pode-se com 

isso dirigir-lhe toda a espécie de críticas e, eventualmente, encontrar pretextos 

para se livrar da pessoa. 

 Outro procedimento constante no assédio moral é o isolamento e a recusa 

de comunicação. Deixar alguém de fora, recusar falar-lhe, não convidá-lo para 

as reuniões e para os encontros sociais de serviço, não cumprimentar e não 

olhar para a pessoa são condutas que podem parecer insignificantes, mas que 

diariamente machucam cada vez mais. O assédio moral no trabalho também 

parece estar relacionado a um desequilíbrio nas relações de poder entre 

assediador e assediado (HIRIGOYEN, 2001).  

CONCLUSÃO 

Durante este estudo assumimos o desafio de expor a questão do assédio moral 

nas relações laborais, bem como conceitualizar e posicionar o assédio moral, e 

relacionar na visão dos teóricos quais os principais motivos em que se é possível 

caracterizar o assédio moral. Desta forma no decorrer do estudo encontramos diversas 
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fundamentações que auxiliaram na compreensão das relações no trabalho e os 

fenômenos que ocorrem nestas relações.  

O assédio moral no ambiente de trabalho têm consequências em todos os níveis. 

Por meio deste estudo ficou claro que para o funcionário o assédio moral impacta para  

a perda de renda para as pessoas que ficam desempregadas, despesas médicas, e 

despesas com advogado, e para a empresa decorre a perda de produção por 

absenteísmo, e também pela desmotivação dos demais empregados.  Todos os tipos de 

organização e todas as pessoas dentro da empresa podem ser atingidos pelo assédio 

moral. O fenômeno torna-se ainda mais cruel, pois, em geral, as pessoas que estão em 

cargos mais baixo na hierarquia e que não podem se defender são as mais visadas.  

            Os gestores já não podem mais ignorar o problema e precisam mudar de atitude 

e rever alguns métodos de gestão, a fim de extinguir do ambiente de trabalho a violência 

visível ou oculta. Além de trabalhar para conseguir os resultados e alcançar os objetivos 

traçados pela organização, os gestores juntamente com a área de gestão de pessoas 

precisam lutar contra todas as formas de violência, adotando medidas para puni-las.  

Em uma empresa sadia, sempre que ocorre um desvio que pode resultar no 

assédio moral, é possível se fazer ouvir, falando diretamente com alguém da hierarquia. 

É importante que se  privilegie o respeito e a escuta sobre o problema dos funcionários, 

apesar do stress e da pressão presentes. Liderar com respeito pode evitar diversos 

problemas de mal-estar na empresa e, para isso, a área de gestão de pessoas precisa 

ousar reintroduzir o componente humano e levar em conta cada indivíduo, com seus 

traços de personalidade e fragilidades, sem esquecer o componente afetivo ou emotivo 

da pessoa.  

Em nosso entendimento para interromper o assédio moral no ambiente de 

trabalho, é preciso que haja vontade de mudança por parte das empresas, mas também 

de todos os trabalhadores, qualquer que seja sua posição na hierarquia. Para as 

empresas, o fato de seus funcionários reagirem ao assédio moral é positivo, pois isto lhe 

dará a oportunidade de mudar os métodos de administrar e de melhorar a comunicação 

entre as pessoas que fazem parte dela. 

 É preciso reforçar o diálogo e a escuta nas relações profissionais para que se 

possa identificar as pessoas em dificuldade ou em crise antes que elas sejam afetadas 

por alguma forma de violência no ambiente de trabalho. O bom funcionamento de uma 
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empresa não pode ser visto apenas pelos resultados econômicos, mas também por seu 

ambiente de trabalho. Se as empresas apenas consideram o lucro que podem extrair de 

seus funcionários, elas não devem se espantar ao encontrar dificuldades e ver 

desaparecer a lealdade e o talento, causando prejuízos tanto no nível do indivíduo 

quanto da organização. 
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