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RESUMO 

Objetivo: 

 Este  trabalho de conclusão de curso tem como objetivo analisar algumas expressões de assédio 

moral que estão sendo registradas durante a pandemia da covid-19. No contexto desta pandemia 

um dos problemas observados é a manifestação de formas de  assédio moral nos meios digitais 

relatados por diversos setores sociais.  

Metodologia: 

 O trabalho foi desenvolvido em quatro momentos complementares. O primeiro consistiu na 

leitura de matérias jornalísticas veiculadas em diversos portais de notícias da internet. No 

segundo foi realizado uma breve revisão bibliográfica sobre o tema do assédio com vistas a 

embasar teoricamente o estudo. O terceiro foi a coleta e processamento dos dados 

sistematizados em uma matriz analítica. O último foi a análise e interpretação dos relatos a 

partir das categorias identificadas e os sentidos atribuídos ao assédio no material coletado. A 

análise se apoiou na construção de uma matriz onde foram classificados e sistematizados os 

diversos relatos dos afetados pelo assédio bem como outros  acontecimentos que gravitam ao 

redor do evento -, contribuindo à caracterização e compreensão do fenômeno. 

Resultados: 

As narrativas do assédio moral caracterizadas nas reportagens expressam diversos cenários 

onde se manifestou o fenômeno. Um dos mais importantes setores da economia que registrou 

aumento significativo de denúncias de assédio moral é  o poder público. Em outras esferas, 

como o próprio poder judiciário, que é responsável pelo julgamento desses processos, foi 

encontrado incremento de 80% de novas denúncias referentes ao assédio moral. Os relatos 

analisados apresentam características e os contextos comuns dentre os quais se destacam o 

aumento da carga de trabalho, a feminização do assédio, considerando que a maior parte dos 

relatos apontam que  as vítimas são mulheres e que este evento acontece em diversos setores da 

economia e dos serviços. Observou-se nas narrativas identificadas os efeitos das relações de 

poder  que estão presentes na cultura organizacional e que favorecem a ocorrência  de atos de 

violência simbólica qualificados como assédio moral. 

Considerações finais: 

O assédio moral é um problema de saúde pública que precisa ser visibilizado e medidas 

protetoras de promoção à saúde nos espaços de trabalho presencial ou remoto, requerem ser 

adequadamente implementadas. Existem diversos mecanismos legais para prevenir a prática do 

assédio moral na vida organizacional das instituições, mas também se conta com inovações 

tecnológicas que podem contribuir e restringir   o acometimento de fenômenos de assédio moral 

ao passo em que podem servir também como prova desses mesmos eventos.  
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ABSTRACT 

Objective: 

This course conclusion paper aims to analyze some expressions of moral harassment that are 

being recorded during the covid-19 pandemic. In the context of this pandemic, one of the 

problems observed is the manifestation of forms of moral harassment in digital media reported 

by different social sectors. 

Methodology: 

The work was developed in four complementary moments. The first consisted of reading 

journalistic articles published in several internet news portals. In the second, a brief 

bibliographic review on the topic of harassment was carried out in order to theoretically support 

the study. The third was the collection and processing of systematized data in an analytical 

matrix. The last was the analysis and interpretation of the reports from the identified categories 

and the meanings attributed to the harassment in the collected material. The analysis was based 

on the construction of a matrix where the various reports of those affected by harassment were 

classified and systematized as well as other events that gravitate around the event - contributing 

to the characterization and understanding of the phenomenon. 

Results: 

The narratives of bullying characterized in the reports express several scenarios where the 

phenomenon manifested itself. One of the most important sectors of the economy that has 

registered a significant increase in complaints of moral harassment is the government. In other 

spheres, such as the judiciary itself, which is responsible for judging these cases, an increase of 

80% in new complaints regarding moral harassment was found. The analyzed reports have 

common characteristics and contexts, among which the increased workload, the feminization 

of harassment stand out, considering that most of the reports indicate that the victims are women 

and that this event takes place in different sectors of the economy and services. It was observed 

in the identified narratives the effects of power relations that are present in the organizational 

culture and that favor the occurrence of acts of symbolic violence qualified as bullying. 

Final considerations: 

Moral harassment is a public health problem that needs to be made visible and protective 

measures to promote health in face-to-face or remote work spaces need to be properly 

implemented. There are several legal mechanisms to prevent the practice of moral harassment 

in the organizational life of institutions, but there are also technological innovations that can 

contribute and5 restrict the involvement of phenomena of moral harassment while they can also 

serve as evidence of these same events. 
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INTRODUÇÃO 

Nesse período de pandemia em que a vida mudou abruptamente, além de todos os 

problemas que vivemos com a saúde física existe o assédio que traz consigo problemas de 

ordem psicológica. Compreender como o assédio moral impacta a vida das vítimas e pode 

potencializar outros agravos produzidos pela própria pandemia necessita ser estudado para que 

possamos entender o perigo das condutas de assédio moral e dá visibilidade. Levando em conta 

os caminhos encontrados para que o assédio continue sendo praticado durante esse período em 

que as atividades em sua grande maioria deixaram de ser presenciais, caracterizando os modus 

operandi do agressor. 

Há distintos tipos de assédio, seja moral, sexual, institucional ou virtual. Ocorre em 

diversos contextos sociais, classes e circunstâncias: trabalho, transportes públicos, locais de 

circulação pública, instituições acadêmicas.  “O assédio torna-se possível porque ele é 

precedido de uma desqualificação da vítima, que é aceita em silêncio ou endossada pelo 

grupo.”, (FREITAS, 2001, p.15). É naturalizado pelas raízes culturais e patriarcais. Isto é uma 

das bases que sustentam o problema do assédio moral na sociedade, assunto relevante haja vista 

a incidência e a persistência do fenômeno.  Às vezes é confundido e por meio do jogo da 

sedução tenta convencer ao outro tornando-se um ato que agride e intimida mulheres. 

O assédio moral carrega consigo consequências psicológicas, por meio de insultos, 

humilhações e intimidações, violência física, por meio de tapas, empurrões, chutes e socos, 

desencadeando prejuízos à autoestima da pessoa. As vítimas buscam atendimento já em 

situações extremamente fragilizadas e por vezes não são atendidas adequadamente pois falta 

capacitação e sensibilidade  para lidar com esse assunto. 

Os acontecimentos de assédio moral estão relacionados ao gênero e poder, ou seja, às 

relações de desigualdade entre homens e mulheres.  Gênero entendido como dimensão social 

da sexualidade humana, atribuindo diferença sexual entre homens e mulheres. Segundo West 

(2002), apud Higa (2016, p.492), encontraram homem assediando mulheres - 90%; homens 

assediando homens - 9%;  mulheres assediando homens - 1%”. sendo assim o homem pelo fato 

de ser colocado culturalmente como menos vulnerável, normalmente, torna-se o dominante. 

Acreditando ser superior e vendo a mulher como sexo frágil, portanto, no direito de assediar 

devido ao peso patriarcal na sociedade brasileira. 

Pode-se perceber no imaginário social brasileiro que, de modo geral, na nossa cultura 

ainda vigoram visões em que a mulher é vista como dona do lar, vinculada ao âmbito privado 

dos afazeres domésticos e da procriação. Ou seja, as mulheres são pensadas como reprodutoras; 
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enquanto os homens são vistos como inseridos na produção. Observa-se que a mulher é 

percebida como sexo frágil, um objeto sexual, e tem seu corpo extremamente erotizado, e, 

portanto, sempre esteve mais propícia ao assédio moral do que o homem. 

Consta  que isto ocorre, pois, as mulheres consideram que falta punição aos agressores, 

bem como se sentem culpadas pela agressão. No artigo o autor expressa que há um grande 

aumento da consciência da violência contra as mulheres, mas ainda a baixa taxa de julgamentos 

e em consequência disto a grande maioria dos casos são ‘’arquivados e esquecidos’’. A 

sociedade brasileira recentemente desconsiderava o objeto do assédio moral, distintivamente 

do corpo social americano, no qual esse assunto é algo discutido abundantemente. A percepção 

do assédio dos americanos é divergente à percepção dos brasileiros. Os estadunidenses tratam 

este tema como um problema social que carece de punição, porém, aqui no Brasil não é visto 

da mesma maneira. 

A cultura é um fator determinante para a construção dos chamados papéis sociais, 

existem comportamentos que são culturalmente aceitos que homens façam e que mulheres 

concordem, uma construção totalmente baseada na cultura patriarcal que é base da organização 

brasileira. 

Segundo Mintz,Sidney:

“Desde 1877, quando Edward Burnett empregou pela primeira vez o termo cultura 

para referir-se a todos os produtos comportamentais, espirituais e materiais da vida 

humana, os sentidos mais antigos e restritos deste termo foram perdendo terreno”. 

(2009, p. 224)
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REVISÃO DA LITERATURA 

O mundo do trabalho se modifica a cada dia, com a busca de grandes  resultados 

no mundo do trabalho se intensificou com advento da tecnologia e aumento dos processos 

de trabalho. Todo esse processo faz com que a competitividade aumente e que as doenças 

relacionadas com o mundo do trabalho também mudem e os comportamentos foram 

potencializados. 

 O assédio moral não começou hoje, e ao longo do tempo se modificou bastante, 

assim como àquela certa tolerância também. As denúncias ao longo dos últimos anos vêm 

aumentando o que levou as empresas as mudanças em sua cultura organizacional. A 

matriz desenvolvida pelo aluno constatou-se as diversas formas de como o assédio se 

exterioriza nos diversos setores da economia.   

A conceituação do assédio não é algo fácil, se entende como a violação da 

dignidade do trabalhador como por exemplo: jornadas exorbitantes, cobranças 

exageradas, ofensas sem relação com trabalho.  

O que diz CPP: Art. 146-A. Ofender reiteradamente a dignidade de alguém 

causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental, no exercício de emprego, cargo ou 

função. Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa, além da pena correspondente 

à violência.  

O assédio como se pode constatar através da leitura da bibliografia o assédio moral 

também tem um aspecto de cultura, pois muitas vezes ele é aceito em nossa sociedade, 

além de ter interfaces com o poder que é representado com a força que tem o assediador 

dentro da instituição. 

De acordo com Hirigoyen: 

 “Um perverso age tanto melhor em uma empresa quanto mais ela for 

desorganizada,mal-estruturada,          ‘depressiva’. Basta-lhe encontrar a 

brecha e ele vai ampliá-la para realizar seu desejo de poder. A técnica é sempre 

a mesma: utilizam-se as fraquezas do outro,leva-se o outro a duvidar de si 

mesmo, afim de aniquilar duas defesas. Por um procedimento insidioso de 

desqualificação,vítima perde progressivamente a confiança em si , e por vezes 

tão confusa que pode chegar a dar razão a seu agressor: Eu sou nulo, eu não 

consigo, eu não estou à altura!". Assim, a destruição se dá de forma 

extremamente sutil, até que a própria vítima se põe na condição de quem está 

em erro” (2002, p. 96). 
 

O assédio, segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST) é “toda e qualquer 

conduta abusiva, manifestando-se por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos 

que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica 

de uma pessoa, pondo em perigo o seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho”. 
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As discussões de como todos os fatores, cultura patriarcal, as relações de poder e 

o ambiente organizacional, se unem para normalizar o assédio faz parte do escopo deste 

trabalho, além de mostrar os instrumentos que se usam para cometer assédio em tempos 

de pandemia.  
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OBJETIVO GERAL 

Sistematizar as formas de assédio moral veiculadas na mídia  durante a pandemia 

de covid-19- no período de 2020 a 2021. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Caracterizar os eventos de assédio moral virtuais relatados nas reportagens; 

 

● Identificar as concepções sobre assédio moral virtual; 

 

● Refletir sobre as práticas e valores culturais que propiciam os eventos de assédio 

moral na nossa cultura contemporânea. 
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METODOLOGIA 

O trabalho abordou a temática do assédio moral que se manifesta no espaço 

digital. Para a realização do trabalho foi desenhada uma estratégia de pesquisa que foi 

dividida em quatro momentos, descritos a seguir. Em um primeiro momento o estudante 

buscou em mídias jornalísticas de informações sobre assédio moral na pandemia realizada 

em 05 mídias de acesso livre selecionadas pelo discente para uma triagem de notícias 

sobre assédio moral, sendo estas: G1, O GLOBO, UOL, METRÓPOLES e RH. 

 O segundo momento foi desenvolvida a revisão bibliográfica, em  que foram 

selecionados  artigos sobre o tema, incluindo o conceito de assédio moral entrelaçado a 

outras categorias sociais tais como: gênero, impunidade, relação de poder do assediador 

e consequências na saúde, estratégias para a resolução do problema. 

Em um terceiro momento, foi desenvolvido uma matriz analítica composta 

pelas  narrativas  que foram coletadas nas mídias. Essa matriz conta com os relatos das 

vítimas ou dos afetados por este fenômeno e de especialistas sobre o evento, em seguida 

houve a coleta de dados, processamento dos testes e análise para o desenvolvimento da 

discussão do trabalho. 

O último momento foi a escrita das análises críticas sobre os dados colhidos e a 

interpretação dos mesmos apoiada pela revisão bibliográfica realizada. Por fim, a escrita 

da análise, dos resultados e a conclusão dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Matriz analítica narrativas de assédio durante a pandemia de Covid-19  

Brasil- período entre 2020 e 2021 
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Fonte /Link   
Dados empíricos 

Descrição do evento 

Organização da 

informação 

Interpretação do 

documento 

Tradução da 

interpretação do 

dado em texto 

Referências a serem 

utilizadas 

Definir o lugar de 

onde a informação é 

retirada 

1)notícia retirada do 

site g1 sobre assédio 

moral. 

2)Profissionais negras 

de saúde relatam 

eventos de assédio 

durante a pandemia. 

retirada do portal 

UOL em 18/02/2021 

https://noticias.uol.co

m.br/ultimas-

noticias/agencia-
brasil/2020/12/16/pro

fissionais-de-saude-

negras-relatam-

assedio-moral-

durante-

pandemia.htm. 

3)notícia retirada do 

portal Metrópoles de 

22/02/2021. ‘assédio 

moral caí durante a 
pandemia’ 

https://www.metropol

es.com/brasil/assedio-

cai-com-teletrabalho-
mas-se-ressignifica-

na-pandemia 

4)Notícia retirada do 

portal Metrópoles de 

21/03/2021 Assédio 

no trabalho 

https://www.metropol

es.com/brasil/fabricas

-de-automoveis-

colecionam-
processos-por-

assedio-moral-no-pais 

5)Por G1 DF e TV 

Globo 

01/12/2020 20h57  
Atualizado há 3 

meses 

https://g1.globo.com/

df/distrito-

federal/noticia/2020/1
2/01/governo-do-df-

cria-programa-contra-

assedio-sexual-e-

Registro do evento 

Atores 

Tempo 

Desfecho 

Foram analisadas as 
respostas de 2.435 

funcionários e 

candidatos a emprego 

de 24 empresas privadas 

do Brasil, que ocupam 
posições sensíveis em 

suas organizações, 

atreladas à  

vulnerabilidade de 

atividades como 
informações 

confidenciais, bens, 

dinheiro e negociações. 

Reportagem 2: Foram 

realizadas entrevistas 
com os profissionais de 

saúde em todas as 

unidades da federação. 

Reportagem 3: O 

assédio moral no 
trabalho, que ganhou as 

manchetes no ano 

passado com o caso 

Marcius Melhem, está 
em fase de transição. Se 

anteriormente uma 

vítima poderia demorar 

dias, semanas ou meses 

para absorver que sofreu 
moral ou sexualmente, 

agora a incerteza pode 

ser ainda mais 

potencializada. 

4)Levantamento anual 
da associação nacional 

dos fabricantes de 

veículos automotores 

(Anfavea) aponta que 23 

montadoras de 
autoveículos – 

automóveis, 

caminhonetes e 

utilitários – produzem 

no Brasil. 

  

Reportagem 5)O 

programa é 

Dados específicos dos 

discursos que 

exemplificam esse fato 

(evento) 

conceitos, termos, 
valores, juízos de 

valor e definições 

identificadas 37% dos 

pesquisados disseram 

possuir flexibilidade 
ética quanto ao tema 

pois, apesar de 

entenderem que 

assédio moral não é 

adequado e se trata de 
um crime, tendem a 

cair na cultura da 

indiferença ao não se 

importar que colegas 

sofram abordagens de 

um superior. 

Reportagem 2: Ao 

todo, foram levadas 

em consideração as 

respostas de 1.264 
profissionais de saúde 

de todas as unidades 

da Federação, que 

identificaram seu 
gênero e raça ao 

responder ao 

questionário entre 15 

de setembro e 15 de 

outubro. 

Reportagem 3:Em 

2020, o Ministério 

Público do Trabalho 

(MPT) recebeu 4.826 

denúncias de assédio 
moral no país, queda 

de 36% em relação ao 

ano anterior, 

informam dados 

obtidos pelo 

Metrópoles. 

  

Reportagem 4:Um 

estudo da 

DataLawyner 
apresentado com 

exclusividade ao 

Metrópoles mostra que 

essas empresas são 

alvo de 1.903 
processos ativos por 

assédio moral, com o 

valor total das causas 

Qual o significado 

atribuído ao evento 

pelos atores 

envolvidos. 

Para os autores é um 
quadro preocupante 

para desmistificar o 

tema na sociedade. 

Reportagem 2: 

segundo a pesquisa, 
as mulheres negras se 

sentiram mais 

ameaçadas do que as 

outras profissionais 

ao falarem do assunto 
e que pediram ajuda 

dos profissionais 

superiores para 

responderem a 

pergunta. 

Reportagem 3: O 

assédio corporativo 

nasce a partir do 

constrangimento de 

um empregado pela 
ação de um colega, 

seja o chefe ou não. 

A legislação 

brasileira tipifica 
somente o assédio 

sexual como crime e 

penaliza com até dois 

anos de detenção. 

4)A sondagem da 
DataLawyer indica 

que São Paulo 

registrou o maior 

número de casos de 

processos por assédio 
moral: 624. Em 

seguida, aparecem: 

Rio Grande do Sul 

(587), Paraná (334), 

Minas Gerais (144), 
Pernambuco (119) e 

Bahia (64). 

“O assédio moral é 

cada vez mais 

reconhecido, tanto 
pelo Judiciário 

quanto pelas pessoas. 

Há 30 anos, você não 

ouvia essa palavra, 

havia uma certa 
naturalização. explica 

o advogado 

trabalhista Camilo 

Elaboração de texto 

pelo aluno sobre o 

significado da 

narrativa  em 

conexão com os  
conhecimentos 

adquiridos na 

literatura 

Na visão do 

pesquisador existem 
vários problemas 

para se combater o 

assédio moral nos 

últimos dias. 

Compreendo ainda 
que é um tema tabu 

nas empresas o 

silêncio por parte 

dos administradores 

faz com o tema seja 
praticamente 

abafado. 

Reportagem 2: O 

texto da matéria 

jornalística traz para 
a discussão mais um 

elemento 

importante que é a 

questão racial o 
como as mulheres 

negras são atingidas 

pelo assédio sexual 

durante a pandemia. 

Reportagem 3: O 
texto trata da 

dificuldade de se 

falar do assunto, o 

quanto que ele 

ainda é tabu em 
nossa sociedade. As 

relações de poder e 

falta de uma 

legislação são 

potencializadores 
do medo de 

denunciar. 

  

4)O setor 

automobilístico é 
um dos maiores 

empregadores do 

país, o carro sempre 

foi visto como algo 

“para homem” por 
isso, talvez, pipoca 

o número de 

denúncias em todo 

As fontes científicas  

necessárias para a 

análise 

Assédio moral, ética e 

sofrimento no trabalho 
de  Maria Cristina 

Cescatto Bobroff 1 , 

Júlia Trevisan Martins 

Resumo deste artigo: 

Trata dos movimentos 
que existiram no 

mundo do trabalho e 

discute o assédio moral 

trazendo visões da ética 

relacionadas com o 

tema. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10224.htm#art216a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10224.htm#art216a
https://www.datalawyer.com.br/
https://www.datalawyer.com.br/
https://www.datalawyer.com.br/
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moral-no-servico-

publico.ghtml 

6) O assédio moral no 

home office existe e 
tem alastrado com a 

pandemia: 19 de 

março de 2021 

https://www.rhportal.

com.br/artigos-

rh/assedio-moral-no-

home-office/ 

7)Cresce o assédio 

moral em tempos de 

pandemia e trabalho 

remoto publicado 

24/06/2020 - 12h40 

https://www.redebrasi

latual.com.br/trabalho

/2020/06/cresce-o-

assedio-moral-em-

tempos-de-pandemia-

e-trabalho-

remoto/#:~:text=Cres

ce%20o%20ass%C3

%A9dio%20moral%2

0em%20tempos%20d

e%20pan 

8) Pesquisa mostra 

que 76% das mulheres 

brasileiras já foram 

vítimas de violência 

ou assédio no 

trabalho. 10/12/2020 - 

05:00 / Atualizado em 

10/12/2020 - 09:14 

https://oglobo.globo.c

om/celina/pesquisa-

mostra-que-76-das-

mulheres-brasileiras-

ja-foram-vitimas-de-

violencia-ou-assedio-

no-trabalho-24789563 

9) Correio braziliense 

Publicado em 

18/01/2021 - 21:14 

https://blogs.correiobr

desenvolvido pela 

Secretaria da Mulher 

(SMDF) em parceria 

com a Secretaria de 
Economia (SEC) e a 

Controladoria-Geral do 

DF (CGDF). As 

reclamações podem ser 

registradas 
presencialmente na 

Ouvidoria Geral do DF, 

pelo site, ou por meio da 

central telefônica 162 

Reportagem 6: A 
pandemia causada pela 

Covid-19 empurrou as 

empresas para a 

digitalização e para a 

adoção de novos 
modelos de trabalho e 

muitas, de uma hora 

para outra, não tiveram 

alternativa senão 

implantar o home office. 

Esse formato de 

trabalho, que já é 

tendência nos países 

desenvolvidos, ainda 

divide opiniões entre 
líderes e companhias 

brasileiras. Isso 

acontece, porque alguns 

gestores têm a falsa 
impressão de que o 

trabalho remoto é uma 

comodidade, ficando 

ainda mais difícil de 

coordenar suas equipes 
de forma eficaz. Com 

isso, diversas condutas 

radicais estão ocorrendo 

e elas podem ser vistas 

como assédio moral. 

Reportagem 7: São 

Paulo –  Em tempos de 

pandemia do novo 

coronavírus, com a 

maior adoção do 
chamado trabalho 

remoto (home office), 

criam-se espaços para o 

crescimento do assédio 

moral. A conclusão é do 
professor e coordenador 

do colegiado do curso 

de Medicina da 

Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia 
(UFRB) Fernando Ribas 

Feijó. 

Reportagem 8: Embora 

presentes em menor 

número no mercado de 
trabalho, mulheres são a 

maioria das vítimas de 

violência e assédio nas 

empresas. Enquanto os 

homens 15% afirmaram 
ter passado por 

de R$ 337,48 milhões, 

desde 2014. 

Reportagem 5: A 

avaliação das 
denúncias será feita 

pela Comissão 

Especial de Combate e 

Prevenção ao Assédio, 

responsável por 
analisar os relatos das 

vítimas e as medidas a 

serem tomadas. O 

grupo terá, no 

máximo, dez dias para 
apurar cada 

depoimento que 

receber. 

Reportagem 6: Vale 

destacar que esses 
preceitos também 

valem para o ambiente 

virtual. Acúmulo de 

funções, aumento na 

carga horária de 
trabalho e/ou exigir 

tarefas fora do escopo 

do cargo são situações 

que podem ser 

perfeitamente 
caracterizadas como 

assédio moral. 

Reportagem 7: Em 

tempos modernos e de 
pandemia em que o 

desemprego é alto traz 

um certo receio para 

as pessoas de 

perderem seus 
empregos, daí vem o 

risco da normalização 

do assédio moral que 

vem disparando na 

pandemia. 

Reportagem 8: 

Enquanto os homens 

relatam sofrer mais 

com situações de 

constrangimento e 
assédio moral, entre as 

mulheres, somam-se 

episódios frequentes 

de assédio sexual e 

discriminação gênero: 
36% delas relataram 

ser constrangedores 

seu aspecto físico, e 

39% receberam 

convites para sair com 

os chefes e/ou colegas. 

Reportagem 9) Os 

autores do texto 

apontam  a 

necessidade de 
uniformização de 

procedimentos para  

um controle interno da 

disciplina no serviço 

público federal, que 

Onoda Caldas, sócio 

da Gomes, Almeida e 

Caldas Advocacia. 

Reportagem 5: para 
os autores se trata de 

um avanço no 

combate desse mal, 

porém ainda é muito 

tímido o avanço, o 
serviço público 

necessita ter punições 

mais severas para 

servir como o 

exemplo. 

Reportagem 6: A 

pandemia modificou 

muito a forma de 

trabalhar, mas essa 

mudança não foi 
lenta, ela aconteceu 

de forma abrupta, 

muitas vezes os 

gestores não estão 

preparados para 
tantas mudanças, o 

assédio moral pode 

acontecer de diversas 

formas inclusive ao 

se exigir que os 
funcionários façam 

jornadas maiores que 

o contratado, pedidos 

fora de horas etc. 

Reportagem 7:  no 

trabalho remoto, as 

dificuldades e a 

precarização seguem 

lógicas ampliadas de 
exploração, o estudo 

dessas variáveis deve 

ser combatido e 

melhoradas. 

Reportagem 8: O 
machismo estrutural 

se mostra nos 

diversos relatos das 

vítimas que 

participaram da 
pesquisa, a 

dificuldade de falar 

do tema nas 

organizações que 

necessitam criar 
mecanismo de 

combate a esse mal. 

Reportagem 9: O 

PAD sendo feito para 

perseguir seus 
desafetos, esse é uma 

espécie de assédio 

moral 

Reportagem 10: Os 

mecanismos de ação 
do governo devem 

ser melhorados para 

perceber combater a 

o país. 

  

Reportagem 5: A 

matéria demonstra o 
como é difícil a 

punição dos 

responsáveis pelo 

crime de assédio 

moral, uma 
comissão para 

avaliar o que a 

vítima vai dizer é 

outra violência que 

sofre a família.   

Reportagem 6: 

Caracterizar o 

assédio ainda é uma 

atividade difícil, 

pois, muitas vezes 
as vítimas se sentem 

intimidadas, por 

isso a denúncia não 

acontece, construir 

uma cultura 
organizacional que 

possa abraçar essa 

pessoa e levar a 

denúncia para frente 

deve ser um 

objetivo do gestor. 

  

Reportagem 7: Os 

meios digitais se 
tornaram mais um 

lugar para a prática 

de assédio moral, de 

fato o lugar favorito 

dos assediadores 
com o aumento do 

home office durante 

a pandemia . 

  

Reportagem 8: 
Pesquisas desse tipo 

se mostram cada 

vez mais 

necessárias para 

produzirmos 
conhecimento 

científico sobre o 

assunto e podermos 

mudar a cultura 

organizacional nas 

empresas. 

9) No serviço 

público muitas 

vezes pensamos que 

não há assédio 
sexual pelos 

servidores terem 

certa igualdade de 

carreira e 

vencimentos, porém 
o que vemos é que 

https://www.rhportal.com.br/artigos-rh/assedio-moral-no-home-office/
https://www.rhportal.com.br/artigos-rh/assedio-moral-no-home-office/
https://www.rhportal.com.br/artigos-rh/assedio-moral-no-home-office/
https://www.rhportal.com.br/artigos-rh/assedio-moral-no-home-office/
https://oglobo.globo.com/celina/pesquisa-mostra-que-76-das-mulheres-brasileiras-ja-foram-vitimas-de-violencia-ou-assedio-no-trabalho-24789563
https://oglobo.globo.com/celina/pesquisa-mostra-que-76-das-mulheres-brasileiras-ja-foram-vitimas-de-violencia-ou-assedio-no-trabalho-24789563
https://oglobo.globo.com/celina/pesquisa-mostra-que-76-das-mulheres-brasileiras-ja-foram-vitimas-de-violencia-ou-assedio-no-trabalho-24789563
https://oglobo.globo.com/celina/pesquisa-mostra-que-76-das-mulheres-brasileiras-ja-foram-vitimas-de-violencia-ou-assedio-no-trabalho-24789563
https://oglobo.globo.com/celina/pesquisa-mostra-que-76-das-mulheres-brasileiras-ja-foram-vitimas-de-violencia-ou-assedio-no-trabalho-24789563
https://oglobo.globo.com/celina/pesquisa-mostra-que-76-das-mulheres-brasileiras-ja-foram-vitimas-de-violencia-ou-assedio-no-trabalho-24789563
https://oglobo.globo.com/celina/pesquisa-mostra-que-76-das-mulheres-brasileiras-ja-foram-vitimas-de-violencia-ou-assedio-no-trabalho-24789563
https://oglobo.globo.com/celina/pesquisa-mostra-que-76-das-mulheres-brasileiras-ja-foram-vitimas-de-violencia-ou-assedio-no-trabalho-24789563
https://oglobo.globo.com/celina/pesquisa-mostra-que-76-das-mulheres-brasileiras-ja-foram-vitimas-de-violencia-ou-assedio-no-trabalho-24789563
https://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/camara-vai-analisar-pl-que-reduz-excessos-em-processos-administrativos-contra-servidores/
https://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/camara-vai-analisar-pl-que-reduz-excessos-em-processos-administrativos-contra-servidores/
https://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/tag/assedio/
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aziliense.com.br/servi

dor/tag/assedio/ 

10) G1 01/02/2021 

17h00  Atualizado há 

2 meses 

https://g1.globo.com/

pb/paraiba/noticia/20

21/02/01/ministerio-

publico-do-trabalho-

aciona-tjpb-por-

assedio-moral-contra-

servidores.ghtml 

Reportagem 11: 

Denúncia de assédio 

moral crescem 80% 

em órgãos ligados ao 

governo federal 

https://atarde.uol.com

.br/brasil/noticias/216

1865-denuncias-de-

assedio-moral-

crescem-80-em-

orgaos-ligados-ao-

governo-federal 

Reportagem 12: 40% 

das mulheres dizem 

ser vítimas de  assédio 

moral 

https://g1.globo.com/s

p/sao-

paulo/noticia/2020/12

/07/40percent-das-

mulheres-dizem-que-

ja-foram-xingadas-

ou-ouviram-gritos-

em-ambiente-de-

trabalho-contra-

13percent-dos-

homens-diz-

pesquisa.ghtml 

  

situações similares. 

9)Câmara vai analisar 

PL que reduz excessos 

em processos 
administrativos contra 

servidores. É comum o 

sentimento entre os 

servidores públicos que 

as sindicâncias e os 
PADs são, muitas vezes, 

usados como 

instrumentos de assédio 

e de coação. Isso 

decorre do fato de que, 
atualmente, para a 

instauração dessas ações 

disciplinares, não se 

exige a comprovação da 

existência dos 
elementos subjetivos da 

conduta. 

Reportagem 

10)servidores que 

trabalharam na 
execução do “projeto 

digitaliza” teriam sido 

submetidos a metas 

inalcançáveis e violação 

às normas de segurança 
e proteção a covid 19, 

esse projeto é do 

tribunal de justiça da 

Paraíba. 

Reportagem 11: O 

número de denúncias de 

assédio moral em 

órgãos públicos ligados 

ao governo federal no 
Ministério Público do 

Trabalho do DF 

aumentou 80% em 

2020. Foram 54 no ano 

passado, contra 30 em 

2019. 

Reportagem 12: 

Mulheres sofrem mais 

assédio moral e sexual 

no ambiente de trabalho 
do que os homens, de 

acordo com pesquisa do 

Instituto Patrícia Galvão 

obtida pelo G1: 40% 

delas dizem que já 
foram xingadas ou já 

ouviram gritos no 

trabalho, contra 13% 

dos homens que 

vivenciaram a mesma 
situação. Dentre os 

trabalhadores que 

tiveram seu trabalho 

excessivamente 

supervisionado, 40% 
também são mulheres e 

16% são homens. 

 

evite punições e 

afastamentos 

ilegítimos de 

servidores públicos 
que, embora estejam 

desempenhando 

eficientemente as suas 

funções e possam ser 

envolvidos em 
processos punitivos 

afetando, assim, a 

regularidade e a 

continuidade do 

serviço público. 

Reportagem 10) O 

Ministério Público do 

Trabalho na Paraíba 

(MPT-PB) ingressou 

com uma ação civil 
pública na Justiça do 

Trabalho pedindo a 

condenação do 

Tribunal de Justiça da 

Paraíba (TJPB) por 
assédio moral 

praticado contra 

servidores que 

trabalharam na 

execução do "Projeto 
Digitaliza". O pedido é 

de indenização 

coletiva, pleiteada em 

R$ 20 milhões. 

Reportagem 11:Os 

casos nos Correios 

explodiram, com 20 

ocorrências 

notificadas, sendo sete 
delas relacionadas à 

pandemia —em 2019, 

foram quatro 

acusações. A Caixa 

Econômica Federal, a 
segunda do ranking, 

tem cinco denúncias, 

quatro delas 

relacionadas à crise do 

coronavírus. 

Na Caixa, dois 

registros foram por 

pressão para o retorno 

ao trabalho presencial. 

Reportagem 12: Foi 
feita uma pesquisa 

para saber a percepção 

do assédio moral entre 

as mulheres. 

  

violência que é 

praticada que 

também chega ao 

serviço público. 

Reportagem 11: os 

mecanismos de 

controle nos órgãos 

federais e ministério 

público vem se 
aprimorando para o 

combate ao assédio 

moral em sua 

dependência 

Reportagem 12: 
Precisamos criar 

mecanismos para o 

combate ao assédio 

moral nos dias de 

hoje. 

quem ocupa certa 

posição de espaço 

usa disso para 

perseguir certas 

pessoas . 

Reportagem 10) É 

quase inacreditável 

ver que esse triste 

fenômeno social 
que é o assédio 

acontece até mesmo 

por aqueles que 

deveriam ser 

guardiões da lei, por 
isso é necessário 

falar sobre essa 

violência trazer isso 

ao debate público. 

Reportagem 11: Os 
problemas de saúde 

causados por 

problemas 

desenvolvidos em 

decorrência do 
assédio moral 

aumentam a cada 

dia, e os 

mecanismos de 

controle devem se 
atentar para essas 

mudanças, que 

modificaram o 

nosso jeito de 
trabalhar e se 

relacionar. 

  

Reportagem 12: 

compreender como 
a vítima percebe ou 

se não percebe o 

assédio é um 

desafio muito 

grande para através 
disso criar políticas 

públicas de 

entendimento e 

combate a esse mal. 

https://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/tag/assedio/
https://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/tag/assedio/
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/02/01/ministerio-publico-do-trabalho-aciona-tjpb-por-assedio-moral-contra-servidores.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/02/01/ministerio-publico-do-trabalho-aciona-tjpb-por-assedio-moral-contra-servidores.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/02/01/ministerio-publico-do-trabalho-aciona-tjpb-por-assedio-moral-contra-servidores.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/02/01/ministerio-publico-do-trabalho-aciona-tjpb-por-assedio-moral-contra-servidores.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/02/01/ministerio-publico-do-trabalho-aciona-tjpb-por-assedio-moral-contra-servidores.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/02/01/ministerio-publico-do-trabalho-aciona-tjpb-por-assedio-moral-contra-servidores.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/02/01/ministerio-publico-do-trabalho-aciona-tjpb-por-assedio-moral-contra-servidores.ghtml
https://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/2161865-denuncias-de-assedio-moral-crescem-80-em-orgaos-ligados-ao-governo-federal
https://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/2161865-denuncias-de-assedio-moral-crescem-80-em-orgaos-ligados-ao-governo-federal
https://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/2161865-denuncias-de-assedio-moral-crescem-80-em-orgaos-ligados-ao-governo-federal
https://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/2161865-denuncias-de-assedio-moral-crescem-80-em-orgaos-ligados-ao-governo-federal
https://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/2161865-denuncias-de-assedio-moral-crescem-80-em-orgaos-ligados-ao-governo-federal
https://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/2161865-denuncias-de-assedio-moral-crescem-80-em-orgaos-ligados-ao-governo-federal
https://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/2161865-denuncias-de-assedio-moral-crescem-80-em-orgaos-ligados-ao-governo-federal
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/07/40percent-das-mulheres-dizem-que-ja-foram-xingadas-ou-ouviram-gritos-em-ambiente-de-trabalho-contra-13percent-dos-homens-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/07/40percent-das-mulheres-dizem-que-ja-foram-xingadas-ou-ouviram-gritos-em-ambiente-de-trabalho-contra-13percent-dos-homens-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/07/40percent-das-mulheres-dizem-que-ja-foram-xingadas-ou-ouviram-gritos-em-ambiente-de-trabalho-contra-13percent-dos-homens-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/07/40percent-das-mulheres-dizem-que-ja-foram-xingadas-ou-ouviram-gritos-em-ambiente-de-trabalho-contra-13percent-dos-homens-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/07/40percent-das-mulheres-dizem-que-ja-foram-xingadas-ou-ouviram-gritos-em-ambiente-de-trabalho-contra-13percent-dos-homens-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/07/40percent-das-mulheres-dizem-que-ja-foram-xingadas-ou-ouviram-gritos-em-ambiente-de-trabalho-contra-13percent-dos-homens-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/07/40percent-das-mulheres-dizem-que-ja-foram-xingadas-ou-ouviram-gritos-em-ambiente-de-trabalho-contra-13percent-dos-homens-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/07/40percent-das-mulheres-dizem-que-ja-foram-xingadas-ou-ouviram-gritos-em-ambiente-de-trabalho-contra-13percent-dos-homens-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/07/40percent-das-mulheres-dizem-que-ja-foram-xingadas-ou-ouviram-gritos-em-ambiente-de-trabalho-contra-13percent-dos-homens-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/07/40percent-das-mulheres-dizem-que-ja-foram-xingadas-ou-ouviram-gritos-em-ambiente-de-trabalho-contra-13percent-dos-homens-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/07/40percent-das-mulheres-dizem-que-ja-foram-xingadas-ou-ouviram-gritos-em-ambiente-de-trabalho-contra-13percent-dos-homens-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/07/40percent-das-mulheres-dizem-que-ja-foram-xingadas-ou-ouviram-gritos-em-ambiente-de-trabalho-contra-13percent-dos-homens-diz-pesquisa.ghtml
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RESULTADOS 

Com a pandemia, o mundo do trabalho adotou a modalidade de home office que 

trouxe novos desafios para os processos de trabalho e as relações sociais implícitas. Por 

outro lado, esses novos espaços de convivência remota também favoreceram eventos 

relacionados com formas diversas de assédio e com formas mais intensas de controle.   

Vivemos um momento difícil da humanidade, em que de repente a rotina de todos 

modificou-se, e em especial, no trabalho por conta da tecnologia e a hiperconectividade 

fazendo com que tenhamos comunicação nas palmas da mão, ao simples clique da tela do 

celular. Isso teve consequências no longo período da jornada laboral, que faz com que 

muitas vezes não consigamos  parar de trabalhar e o medo de perder o emprego aumentou. 

A carga de trabalho também cresceu  na pandemia segundo a pesquisa de Harvard apud 

site Exame (notícia de 16/11/20) e em razão de compartilhar o espaço doméstico com o 

espaço de trabalho e naquelas circunstâncias  existem contraposições temporais de 

diversas atividades domésticas e laborais que precisam serem resolvidos o que leva os 

trabalhadores a uma sobrecarga tanto doméstica quanto a extensão da jornada laboral 

ampliando suas atividades por mais horas do que deveriam para compensar esses 

momentos de trabalhos domésticos. Em média esse aumento foi de 1,5 horas por dia. 

Como já apontado, a  pandemia trouxe o medo de perder o emprego, o que 

segundo muitos personagens das narrativas retiradas nas mídias  causou receio em levar 

uma denúncia de assédio adiante. A cultura organizacional também é apontada como 

problema para o combate da violência na medida em que muitas organizações não 

possuem medidas de combate às práticas de assédio. Levando em consideração os 

acontecimentos divulgados pela mídia, enxergamos que a cultura do assédio é 

normalizada em nossa sociedade e está em diversos setores da economia brasileira como 

por exemplo mostram as  notícias coletadas para realização deste estudo. 

Foram coletadas e analisadas 12 notícias contendo o tema do assédio moral das 

quais três eram pesquisas sobre assédio; duas sobre o gênero que mais denunciou o 

acontecimento; duas referentes a classe social e tipos de trabalhos que mais sofreram; três 

sobre como as organizações podem construir ambientes que sejam combatidos para o 

assédio ou que favoreçam esses comportamentos; duas sobre o prosseguimento das 

denúncias; três que caracterizam os tipos de meios que são usados para o assédio moral. 

Uma das notícias que foi analisada na matriz trazia acontecimentos de 

assédio  moral e sexual por parte de um diretor da rede globo contra suas subordinadas, 
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trazendo para essa discussão Weber que escreve sobre os tipos de dominação se entende 

que todo aquele contexto demonstra uma espécie de dominação carismática, o diretor 

passava a imagem de engraçado, descolado, moderno e que respeitava o politicamente 

correto só que por trás era o contrário perseguia as atrizes com horários malucos de 

gravação, prejudicando o desenvolvimento profissional, e sempre fazendo com que as 

vítimas acreditassem que aquilo era para o bem delas. Este caso também podemos 

vislumbrar a dominação legal por conta de que aquele homem tinha o poder legal dado 

pela organização de demitir, contratar, de escalar para os trabalhos o que deixava ele 

muito à vontade para tomar suas decisões. Quando começou a ruir seu império com a 

primeira denúncia, nesse contexto entra outro ponto já abordado neste trabalho: a empresa 

ao qual ele trabalhava, pelo que parece não tinha mecanismos para coibir e investigar as 

denúncias que recebia. Em um primeiro momento apenas o afastou de suas funções, 

esperou seu contrato de trabalho vencer ao invés de demitir, pois, o número de denúncias 

aumentava, o próprio sistema organizacional protegendo os agressores das punições. 

A lei para punir os agressores deixa a desejar com apenas a detenção de 1 a 2 anos 

e multa isso quando chega ao poder judiciário, no início da pandemia houve uma 

diminuição das denúncias de assédio sexual, só que ao longo de 2020 o primeiro ano de 

pandemia foram registradas 12529 denúncias um aumento de 6.2% em relação a 2019 

entre os denunciantes 57,2% são homens e 42,8% mulheres o que chama a atenção e ter 

mais homens denunciando o assédio moral, a maioria dos casos das denúncias 

aconteceram no ambiente do home office. No serviço público segundo notícias reportadas 

se constatou um aumento de 80%  nos órgãos públicos ligados ao governo federal- os 

correios ficaram em primeiro lugar tendo em vista que aumentou a demanda de entregas 

por conta das compras via internet; em segundo a caixa econômica federal- por conta do 

auxílio emergencial o trabalho ficou mais intenso fazendo com que a carga de trabalho se 

eleva consideravelmente. Nestes 2 eventos citados acima há características da dominação 

legal e carismática, legal, pois, os funcionários das duas instituições devem servir bem ao 

público é o que se espera deles por serem empregados públicos e a carismática por conta 

dos seus gerentes que conseguem convencer que aquele aumento da carga de trabalho e 

as cobranças fazem parte do trabalho que não há violência alguma. 

A cultura organizacional vem sendo modificada ao longo do tempo trazendo 

mecanismos para o combate do assédio moral nas entidades, fortalecendo os ambientes 

de escuta qualificada, além da punição aos infratores que praticam assédio para fazer com 

que sirva de exemplo para o grupo. Essa mudança não foi do dia para noite, vem em uma 
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estrada longa em uma luta contra o próprio sistema no qual foi criado, um sistema 

patriarcal em que as mudanças são mais difíceis e cheias de percalços. As mudanças 

advindas pelo uso de tecnologias e  o acesso mais amplo delas foram elementos cruciais 

para chegar a esse grau enriquecimento e de transformações fazendo com que velhos 

comportamentos passassem a não serem mais aceitos, além disso que fossem combatidos 

com afinco para que não fossem mais produzidos.  

Os resultados apresentados demonstram que a mudança na organização do 

trabalho durante a pandemia de covid-19 trouxeram diversos avanços para o mundo do 

trabalho aqui no Brasil como poder trabalhar de casa, a produção dos trabalhadores 

aumentou em alguns casos em 25% apud mundo do RH pesquisa realizada pela Telesul 

(2020),  porém, a troco de que ocorreu este aumento? Um dos pontos que podemos citar 

e o número de denúncias de assédio moral que foi elevado nesse período, isso faz com 

que o mundo do trabalho possa refletir sobre como assédio impacta na produtividade, 

como já foi citado neste trabalho, além de produzir comportamentos que não são bem 

vindos para o resto da sociedade e faz com que empresas percam negócios.   

Além de tudo o já citado os resultados apontam para uma dificuldade em 

denunciar o assédio moral e punir os agressores por conta de entraves como: A cultura 

organizacional,  o medo da vítima em perder o emprego, a falta de legislação que 

caracterize de forma clara os eventos de assédio moral e as punições para cada tipo de 

conduta, além da nossa própria cultura patriarcal que muitas vezes deixa a mulher como 

um sub-humano. Os quadros apresentados demonstram que o assédio precisa ser tratado 

como um problema social e que são incabíveis nos dias de hoje. 
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DISCUSSÃO 

 O assédio moral pode ser compreendido como uma modalidade de agressão 

psicológica, não importando o meio utilizado - textos, postagens nas redes sociais, e-

mails, gestos. Quando acontece em ambientes laborais, essa violência expõe os indivíduos 

a situações constrangedoras, trazendo consequências para sua vida profissional e pessoal 

(ALKIMIN, 2013; GUIMARAES e RIMOLI, 2006; NEGRI, 2011).  Essa prática faz com 

que o ambiente de trabalho se deteriora, assim aumenta-se a rotatividade nos ambientes 

corporativos e os custos operacionais, fazendo com que se perca competitividade. Devido 

a tudo que foi citado a participação das empresas se faz necessário e fundamental para a 

mudança da cultura organizacional para criar meios de combate a esse mal. 

Heinz Leymann argumenta que “o assédio moral nasce de forma insignificante e 

propaga-se pelo fato de as pessoas envolvidas (vítimas) não querem formalizar a denúncia 

e encaram de maneira superficial”, (Hirigoyen, 1998, p. 55), portanto, muitas pessoas que 

ficam sabendo do assédio ou presenciaram uma pessoa próxima sendo assediada, não se 

comprometem em ajudar a denunciar essa atitude, levando como uma atitude normal do 

cotidiano ou até mesmo para não influenciar no seu trabalho. 

Porém, como perceber que uma pessoa sofre assédio? Precisamos entender que 

como a maioria das violências o assédio moral não vai direto ao ponto, não é geralmente 

escancarada começa por pequenas agressões que vão se somando com médias agressões 

até que vai se tornando de forma frequente, que toma tamanho e quem está por perto 

percebe e a vítima. Em casos mais severos a vítima é isolada para coibir qualquer possível 

reação e/ou servindo de exemplo para o grupo sobre um possível padrão que a 

organização queira seguir, essa sinergia afasta qualquer reação da vítima, acontece uma 

espécie de legitimação da conduta do agressor. 

O assédio moral está enraizado na cultura de forma que tem sido banalizado. 

Entretanto, com a discussão que está acontecendo nos últimos anos, levou as mulheres ao 

empoderamento e ao entendimento de que o assédio não é normal, ou seja, as mulheres 

não devem aceitar este tipo de ação e devem trazer a público os fatos ocorridos para 

ampliar e fortalecer a rede de proteção. O assédio moral apresenta uma relação com a 

questão do poder, ou seja, as relações de poder existentes dentro da organização e a 

desigualdade existente entre homens e mulheres vem ao longo de anos se mostra em casos 

como nessa violência, mesmo com o crescimento das mulheres no mercado de trabalho, 
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elas ainda ocupam boa parte de cargos de menor remuneração e são as vítimas 

preferenciais desse problema, que também é social. 

Galtung em sua obra sintetiza uma relação entre violência e cultura: 

“As grandes variáveis da violência podem ser explicadas facilmente em função 

da cultura e da estrutura: violência cultural e estrutural causam violência direta, 

e empregam como instrumentos atores violentos que se rebelam contra as 

estruturas e se apropriam da cultura para legitimar o uso da violência. 

Obviamente, a paz também deve ser construída a partir da cultura e da 

estrutura, e não somente na mente humana.” Galtung (2004, p. 2, tradução 

livre) . 

A violência nem sempre se apresenta de forma direta, mas ela está 

institucionalizada dentro de muitas organizações. Devido a esse fato os casos não são 

isolados, estão dentro dos processos que são desenvolvidos pelas entidades, nem sempre 

ela é percebida. A institucionalização da violência é uma forma de manter o poder dentro 

das organizações se cria um ambiente para que o grupo entenda se sair do padrão esperado 

ou se o grupo julgar que aquele membro saiu haverá punição, mas esse comportamento 

não é algo que vem apenas da instituição se trata de um comportamento que vem de um 

sistema muito maior que são de todos os grupos que estão inseridos dentro da sociedade. 

“as mulheres ganham menos do que os homens em todos os cargos. […] A 

maior diferença é no cargo de consultor, no qual os homens ganham 62,5% a 

mais do que as mulheres. Para cargos operacionais, a diferença entre os salários 

chega a 58%, e para especialista graduado é de 51,4%.” (Kometani, 2017). 

A desigualdade salarial é apenas mais um dos efeitos da violência nas organizações , 

que têm ligação com a sociedade patriarcal ao qual a organização está inserida. Não há 

como pensar a entidade fora do contexto e/ou sociedade que ela é constituída. Os 

acontecimentos de assédio moral se apresentam muitas das vezes como uma espécie de 

coerção no ambiente de trabalho. 

As mulheres por serem vistas como objeto na sociedade sofrem diariamente com o 

assédio  moral e o medo de serem demitidas e terem suas carreiras destruídas fazem com 

que acabem se calando, ou seja, a sociedade brasileira é culturalmente machista, assim a 

mulher tende a normalizar o assédio, pois é algo corriqueiro do cotidiano. No entanto, 

atualmente com o maior acesso à informação e divulgação sobre o assunto, é notório 

gradativamente um número maior de registros e denúncias das mulheres repudiando essas 

ações. A impunidade é uma questão a ser muito discutida ainda no âmbito do assédio 

moral, pois o caso de incidência é elevado, isso se percebe com a tolerância deste crime 

na sociedade. 

“O assédio torna-se possível porque ele é precedido de uma desqualificação da 

vítima, que é aceita em silêncio ou endossada pelo grupo.”, (FREITAS, 2001, 

p.15). 
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No Brasil não existe uma legislação que seja rigorosa para tratar do assédio moral, 

na maioria das vezes por ser a palavra da vítima contra a do agressor, faz com essa vítima 

se cala por medo. Entretanto, as mulheres estão mobilizando-se contra a normatização do 

assédio, ou seja, não ficam em silêncio após este tipo de ato, assim enfatizando um maior 

empoderamento do sexo feminino. No entanto, para acabar com esta sensação de 

impunidade, o poder legislativo deveria criar leis mais específicas, e a conscientização da 

sociedade brasileira de que o assédio existe e quais são as suas formas. 

De acordo com Eros de Souza em seu artigo ‘’A Construção social dos Papéis 

Sexuais Femininos’’, o Brasil ainda pertence a uma sociedade em que crimes cometidos 

contra mulheres são julgados como costumeiros, e em maioria silenciosos. Os agressores 

por conta de sua cultura se acham legitimados para agredir o sexo oposto, mas também 

as vítimas se sentem culpadas pela agressão. No artigo o autor expressa que há um grande 

aumento da consciência da violência contra as mulheres, mas ainda a baixa taxa de 

julgamentos e em consequência disto a grande maioria dos casos são “arquivados e 

esquecidos’’. 

O assédio como se pode constatar através da análise das narrativas, que foi um 

dos momentos deste trabalho, esse fato acontece nos diversos setores da economia, o setor 

público onde existe uma certa paridade dentro da própria carreira os casos de assédio 

também acontecem e não de forma reduzida como muitos possam imaginar. A busca por 

mecanismos que possam servir para diminuir ou extinguir essa violência passa a ser papel 

de toda a sociedade. 

O mundo do trabalho se transformou de uma maneira muito abrupta desde que 

surgiu a pandemia, mas não foi só esse evento que mudou o trabalho nos países após a 

crise de 2008 os países entraram em uma agenda neoliberal, com isso se diminuiu a 

regulação do mercado de trabalho. Assim, o processo de enfraquecimento que ocorreu 

nos últimos anos antes da pandemia também explica a mudança que aconteceu nas 

relações trabalhistas. O isolamento social que foi escolhido como forma de combate ao 

coronavírus acabou por proibir o trabalho em diversos setores da economia, o que era 

presencial passou a ser feito de casa. A tecnologia foi aliada nesse processo, nem toda 

mudança é necessariamente ruim e alguns ajustes devem ser feitos. No caso do assédio o 

que se pode constatar através da análise das narrativas na matriz é que por ser em casa e 

através da tecnologia muitos chefes e grupos de trabalho trocam mensagens fora daquele 
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horário que é estipulado para o trabalho, existem precedentes na justiça do trabalho que 

deram ganho de causa em disputas judiciais para quem trabalha ou responde a mensagens 

fora do horário de trabalho como se fosse hora extra, mas nem toda cobrança ou 

mensagem se trata exatamente de pedidos de trabalho fora de hora, muitas vezes são 

exageradas e pedidos fora de questões relacionadas com trabalho em si, daí que entra o 

assédio moral que tem haver muitas vezes com a hierarquia dentro da organização. 

O Ministério Público do Trabalho em São Paulo (MPT/SP) contabilizou 1.704 

denúncias relacionadas à pandemia de covid-19, no período entre 24 de março e 26 de 

maio. Do total de queixas, 191 (11%) referem-se a assédio moral e abuso de superiores 

hierárquicos. 

No Judiciário Federal, onde o assédio moral já era recorrente antes da pandemia, 

o problema pode ganhar novos contornos com a adoção do trabalho remoto para todos os 

servidores, conforme explicou o psicólogo Daniel Luca em transmissão online do 

Sintrajud no dia 14 de maio. “Numa situação de teletrabalho as ameaças podem acontecer 

sem que as outras pessoas vejam e percebam, pode ter características de certa perseguição 

ou opressão a um conjunto de pessoas, lidando de forma mais dura com aqueles que não 

se adaptam ao formato”, explicou o psicólogo. (2020- Ministério Público do Trabalho em São 

Paulo  (MPT/SP).  

Como já foi dito neste texto escrito pelo sindicato do judiciário federal no Estado 

de São Paulo o problema do assédio está também nos lugares de maior qualificação 

profissional, caindo por terra aquele argumento que muitos acabam usando de que, “o 

nível de instrução faz com que o agressor se intimide e passe a não praticar a violência”, 

a construção social como já foi apresentada é sem dúvidas o principal motor da 

propagação da cultura de assédio. 

Na matriz utilizada neste trabalho de conclusão de curso registrou-se uma 

pesquisa em que 37% dos pesquisados diz ter um certo desvio ético em relação ao assédio 

moral, mesmo entendendo ser crime essa conduta. Esse desvio acaba por levar a uma 

normalização e banalização do assédio o que torna a mudança na estrutura organizacional 

cheia de percalços. Para entendermos isso devemos pensar que a sociedade é um sistema 

hierarquizado em um outro grande sistema, os grupos dominantes exercem poder em 

relação aos demais, as relações de poder se somam com a cultura organizacional do 

ambiente. As relações de poder muitas vezes são exercidas com violência, pois é algo 

inerente a este. Como Rousseau já dizia- grifo do autor- “O mais forte nunca é bastante 

https://youtu.be/XeS4NMcTews
https://youtu.be/XeS4NMcTews
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forte para ser sempre o senhor, se não transformar sua força em direito e a obediência em 

dever” (Rousseau, 2008, p. 79). 

Mas a violência não é um único mecanismo para manter o outro grupo calado (às 

vítimas de assédio) , usa-se outros atributos como ideologia. Para ser um pouco mais claro 

hoje se fala do politicamente correto e o chamado 'mimimi' que segundo muitos 

atrapalham o desenvolvimento de setores, que se impregnou uma nova ideologia contra  

essas novas visões  de mundo uma combatendo a outra sendo que muitas vezes usam de 

violência para justificarem sua ideologia. Nas relações de trabalho essa temática chegou 

e os avanços que foram conquistados  ameaçam se perder. O que se imagina ser normal 

nas relações empregatícias para uns se trata de violência para outros: como  o aumento da 

carga de trabalho para jornadas humanamente insustentáveis para outros justifica-se como 

um evento com o propósito de  demonstrar serviço fazendo horas extras totalmente contra 

a própria vontade do trabalhador. É uma linha tênue entre conquistar melhores resultados 

com as mesmas condições de trabalho e pessoal, e não se pego com essa ideologia que 

tudo é banalizado. 

Segundo Hirigoyen defende:  

“Os ritmos de trabalho são fixados, as interrupções são restringidas, a 

comunicação é limitada ao mínimo estrito. A evolução muito rápida das novas 

tecnologias obriga os assalariados a se enquadrar permanentemente e se tornar 

polivalentes. Eles têm de assimilar rapidamente modificações de 

procedimentos sem a menor lógica, reorganizações permanentes, instruções de 

serviço incessantes. O que interessa é o cumprimento dos objetivos. Aquele 

que não seguir sai do jogo”  (HIRIGOYEN, 2002, p. 188). 

O assédio possui diversas facetas como no caso de um terror psicológico que as 

vítimas acabam por desenvolver somando com outro conjunto de doenças, que são 

listados ministério da saúde  e a Organização Pan-Americana da Saúde (BRASIL, 2001), 

de acordo com a Portaria nº 1.339, de 18 de novembro de 1999, reconhecem e apresentam 

12 transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho, sendo eles : a) 

demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais; b) delirium, não 

sobreposto à demência; c) transtorno cognitivo leve; d) transtorno orgânico de 

personalidade; e) transtorno mental orgânico ou sintomático; f) alcoolismo crônico; g) 

episódios depressivos; h) estado de estresse pós-traumático; i) neurastenia; j) outros 

transtornos neuróticos especificados; k) transtorno do ciclo vigília-sono devido a fatores 

não orgânicos; l) síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. 

Destacar-se-á, visando atender os objetivos propostos em nosso trabalho, os episódios 

depressivos oriundos do trabalho, embora entenda-se a importância de se atribuir atenção 
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a todos os demais transtornos mentais relacionados ao trabalho, já reconhecidos pelos 

órgãos competentes, advindo de uma comunicação muitas vezes hostil de seus superiores. 

Chistophe Dejours, trabalha com essa perspectiva em seus estudos, como esse terror 

psicológico acaba se construindo na cabeça de quem passa por mal e faz com que ele 

sempre imagine não está fazendo nada certo: 

“Imposição de horário, de ritmo, de formação, de informação, de 

aprendizagem, de nível de instrução e diploma, 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, os particulares 

ou o público etc.”(2003, p. 28). 

Por outro lado, para analisar o assédio moral na perspectiva social pode se pensar 

que este fenômeno possui diversas facetas, sendo  uma delas a dominação que segundo 

Weber: 

“(...) dominação (autoridade) nesse sentido pode estar baseada em diversos 

motivos de submissão: desde simples costume até o mais genuíno cálculo pela 

obtenção de alguma vantagem. Assim, toda genuína forma de dominação 

implica em um mínimo de cumprimento voluntário, isto é, um interesse 

(WEBER, Max (2004). A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São 

Paulo: Companhia das |Letras (Tradução de José Marcos Mariani de Macedo).  

 

Weber divide o conceito de dominação em três tipos  que são: a tradicional- 

quando se fala neste tipo de dominação é aquela que se legitima na crença de uma 

santidade ou de um senhoril tradicional, esse dominador é como se fosse o senhor, a 

obediência se deve a figura que a tradição denomina como o senhor os quais os outros 

devem fidelidade pessoal para servir a este; racionalidade e/ou legalidade- se caracteriza 

por ser legitimada de forma oficial como uma espécie de convenção social que produz 

meios de enquadrar os moradores daquela localidade a esse dominador, que será o Estado 

que é dono do monopólio da força e da violência que exerce através da legalidade;  e a 

carismática- trata da capacidade uma pessoa em fazer as massas acreditarem nele e 

seguirem suas ordens, os dominados são convencidos por conta exclusiva de afeição com 

esse dominador, este reconhecimento se dá de forma extremamente pessoal que nasce da 

esperança e/ou do sentido que aquela dominação tem sobre a vida dos dominados. 

Apontadas nos relatos das vítimas podemos encontrar expressões desses  três tipos 

de dominação: a tradicional, a legal e a carismática. A tradicional, pois muitos homens se 

acham senhores das mulheres só por serem homens como se constata através dos números 

trazidos pelo tribunal de justiça de São Paulo tendo como norte que os sistemas de 

contratação do serviço público não são totalmente hierarquizados como os do privado, 
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por acreditarem nessa premissa  tratam as mulheres daquela forma e que estão legitimados 

por serem homens a se comportar desta maneira. 

 A carismática por conta que as vítimas muitas vezes nem percebem que estão 

sendo alvo de violência por conta do carisma do agressor que consegue ludibriar toda a 

situação o que faz a vítima legitimar a violência o qual está sofrendo com o agravante de 

seu entorno , pois o grupo faz uma espécie de legitimação das condutas daquele líder 

carismático. 

No caso da legal eu enxergo por conta das leis trabalhistas que ao longo do tempo 

diminuiu muito os direitos dos trabalhadores fazendo com que seu contrato quase não 

tenha segurança o que faz com que muitas vezes quem sofre na denuncie seu malfeitor 

para os demais, esse poder que é entregue ao dominador nesse caso agressor é dado 

através de regulamentos que dentro das instituições tem força de lei. 

No contexto da dominação surgem outros elementos, gostaria de falar nesse 

presente trabalho da cultura patriarcal que coloca o homem na frente de todas as decisões 

em que só ele sabe o que melhor pra vida de todos que fazem parte daquele grupo, no 

caso das empresas essa cultura é muito forte e faz parte dos diversos setores da economia 

e acaba por legitimar atos de assédio em nome do desenvolvimento profissional e da 

entidade. Como diz Hirigoyen: 

“Em um sistema econômico competitivo, numerosos dirigentes se mantêm em 

suas posições unicamente graças a um sistema de defesa destrutivo, se negam 

a considerar o fator humano, fogem das suas responsabilidades e utilizam a 

mentira e o medo para dirigir. (...) Foi o que ocorreu na fábrica Maryflo, uma 

pequena empresa de confecções de roupa (...). Nessa fábrica, só trabalhavam 

mulheres. Uma mulher inclusive era a presidente. O único homem era o diretor, 

que depreciava, humilhava, feria e ofendia o pessoal em nome do rendimento. 

Seus métodos consistiam em pressionar as obreiras para aumentar o ritmo do 

trabalho, cronometrar os descansos e insultar, tudo isso com a conivência da 

presidente, que conhecia perfeitamente os métodos do diretor e nada fazia para 

dissuadi-lo.” (HIRIGOYEN. Marie-France. El acoso moral el maltrato 

psicológico en la vida cotidiana. Buenos Aires: Paidós, 2005. p. 72) 

O assédio moral sempre existiu só que com a ascensão do politicamente correto e 

discussões que tomaram conta das diversas sociedades fizeram com que esse tema 

chegasse nas diretorias das grandes organizações, pega mal ter casos de assédios em sua 

organização e uma mudança na cultura organizacional se faz necessária. 

Segundo Cameron e Quinn: 

   "A cultura reflete o que é valorizado, os estilos de liderança dominantes, a 

linguagem e os símbolos, os procedimentos e rotinas, e as definições de 

sucesso que fazem uma organização única” (2006, p.17). 
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Esse processo é longo e os efeitos são custosos, e se entende hoje que em 

ambientes com graus elevados de assédio a produtividade cai, gera insatisfação, e reduz 

a oportunidade de atrair talentos para a organização os prejuízos econômicos são terríveis. 

O assédio moral tem diversas outras facetas como por exemplo a cor da pele, 

segundo a rede covid-19 da universidade federal do Rio Grande Sul em uma pesquisa que 

ouviu médicos, enfermeiros e agentes de saúde, O percentual de mulheres negras que 

relataram, durante as entrevistas, que sofreram assédio moral chegou a 38%. Cerca de 

uma em cada quatro (27%) afirmou que o assédio começou ou aumentou durante a 

pandemia. O cenário é bem diferente para os homens brancos: três em cada quatro (75%) 

afirmam não sofrer assédio moral no trabalho e 16% dizem que o assédio começou ou 

piorou na pandemia. 

Os diversos acontecimentos de assédio são cometidos por pacientes, familiares e 

superiores dos profissionais de saúde, nesta pandemia a demanda por serviços de saúde 

chegou a um patamar nunca antes visto pelos diversos sistemas de saúde existentes ao 

redor do mundo, há relatos de que os profissionais de saúde eram obrigados a reutilizar 

Epis por diversas vezes ao longo dos dias, tudo isso atrelado ao medo que a nova doença 

trouxe e carga excessiva de trabalho, tendo que diversas vezes fazer horas extras por conta 

da falta de profissionais de saúde fazendo com que as condições de trabalho deteriorar-se  

trazendo efeitos que poderão se quantificados e/ou mensurados quando a pandemia 

passar. Assim as autoras Débora Diniz e Giselle Carino falam eu seu artigo para o jornal 

El pais de como o novo coronavírus mudou e vem mudando as formas de organização do 

mundo: 

 “A epidemia do vírus corona parece uma atualização das aulas de Michel 

Foucault sobre biopolítica, segurança e territórios. A biopolítica é o poder que 

organiza as políticas da vida, isto é, são táticas que regulam que corpos devem 

viver e quais podem ser descartáveis. A explosão de uma epidemia é um 

momento efusivo à biopolítica: em nome da proteção coletiva se controlam os 

corpos, se traçam fronteiras reais ou imaginárias à saúde.” (Debora diniz, 

Giselle Carino, 09 de março 2020 El PAÍS) 

Se observamos quando elas falam sobre o controle de corpos podemos abranger 

para como funciona o controle nas organizações que por diversas vezes tem padrões 

rígidos construídos ao longo de sua atividade. Como os hospitais nos quais segundo a 

pesquisa já citada demonstra que o número de casos de assédio aumentou 

significativamente tanto por parte do controle dos gestores e familiares daqueles que estão 

internados com enfermidade. 



30 
 

 

A cor da pele pode ser um pressuposto para se sofrer assédio entre os profissionais 

de saúde durante a pandemia e antes da pandemia, antigamente quase não se via 

profissionais de saúde negros, eu particularmente só fui ser atendido por um quando tinha 

quase 12 anos de idade, e pela construção do negro em nossa sociedade faz com que 

muitos ainda desconfie que eles possam ocupar aquele espaço. De acordo com um estudo 

feito por um site empregos o vagas.com apud g1 a maioria dos pretos ocupam posições 

operacionais (47,6%) e técnicas (11,4%) esses percentuais são superiores aos relatados 

pelos profissionais brancos, já nos cargos de gestão apenas 0,7% dos negros ocupam o 

que para os brancos chega a 2%.   

Os trabalhos mais elevados na área de saúde são os cargos de médicos, dentistas, 

enfermeiros, fisioterapeutas essas profissões em sua grande maioria são ocupadas por 

pessoas brancas, isso vem mudando ao longo dos últimos anos, mas ficou impregnado no 

imaginário popular e pelo que observar ao longo do desenvolvimento desse estudo é que 

a cor da pele pode ser um fator a mais para que se sofra assédio moral. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao desenvolver este trabalho de conclusão de curso pode-se perceber que ainda 

não há muitos textos sobre o tema e que ainda se trata de tabu em nossa sociedade. 

Enxergamos muitas vezes eventos de violência como se fossem algo corriqueiro e que o 

mundo trabalho precisa que aceitemos diversas condutas, isso é para o nossa bem para 

que possamos progredir na carreira, mas não, essas atitudes vão crescendo a cada dia 

destruindo o psicológico das vítimas e sua autoconfiança os resultados dessas condutas 

não se espelham só em quem sofre o assédio, mas também as próprias organizações 

perdem produtividade e negócios por conta deste comportamento. 

As inovações legislativa que também foram apresentadas nesse trabalho deixaram 

menos turvas esse problema social do assédio, mas ainda são muito tímidas tendo em 

vista o mal que essas condutas trazem a vida de quem sofre, existem projetos no congresso 

como o Projeto de Lei 5016/20 cria mecanismos para prevenir e coibir o assédio sexual 

contra a mulher nas instituições de segurança pública e nas Forças Armadas Fonte: 

Agência Câmara de Notícias, se trata de um PL importante, pois a carreira militar tem 
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particularidades que são inerentes a ela e o número de denúncias vinculados nas mídias 

referente a assédio nessa organização só aumentaram ao longo da pandemia. 

O assédio praticado nesses tempos de pandemia tem como adversário a própria 

tecnologia se ela serve de aliada para cometer o crime a própria serve como meio de prova 

para punir os agressores através dos diversos mecanismos tecnológicos que podem gravar  

falas, mensagens e tempo trabalhado ao longo da jornada de trabalho, assim não fica a 

palavra da vítima contra a do agressor que geralmente tem mais poder do que as de quem 

sofre, e acabam sendo constrangidas, perdendo os seus empregos e agravando os seus 

problemas psicológicos.    

Precisamos discutir o assédio em todos os tecidos sociais do Brasil como um 

verdadeiro problema de saúde que tem diversos outros braços na sociedade. Trazer para 

essa discussão legisladores, gestores e colaboradores se trata de grande desafio para 

podermos avançar em políticas e sociais para mudar esse quadro a pandemia quebrou 

diversos paradigmas de como enxergamos o mundo ao nosso redor e no assédio não foi 

diferente como com o aumento das denúncias e punições para os agressores. 
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