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 RESUMO 
 

O presente artigo tem como objetivo geral analisar o assédio moral 
nas relações de trabalho, e tendo como objetivos específicos; 
avaliar a incidência e averiguar diferentes formas e como ele pode 
ocorrer no ambiente de trabalho e mostrar que, atos praticados 
pelo assédio moral nas organizações acarretam doença psicológica 
ao indivíduo, transformando assim o comportamento do 
trabalhador, na falta de prazer e na evolução de distúrbios. Mostra 
ainda que a caracterização do assédio moral no trabalho se dá 
através da exposição dos trabalhadores (as) a situações 
humilhantes, constrangedoras, sendo mais comuns em relações 
hierárquicas autoritárias e assimétricas. Nelas predominam atitudes 
e condutas negativas, relações desumanas e sem ética de um ou 
mais agressores. O objetivo é desestabilizar a relação da vítima 
com o ambiente de trabalho. Pode ser iniciada e manifestada por 
atos, palavras e gestos que venham atentar contra a dignidade 
física das pessoas. Nas considerações finais foram identificados 
que para compreender a realidade da sociedade atual, expressa 
pelas desigualdades sociais, especialmente a população.  
Palavras-chave: Assédio moral, Relações de trabalho. 
 

ABSTRACT   

The present article has as general objective to analyze the moral harassment in the labor 

relations, and with specific objectives; evaluate the incidence and investigate different 

ways and how it may occur in the workplace and show that acts of bullying in 

organizations cause psychological illness to the individual, thus transforming the worker's 

behavior, lack of pleasure and the evolution of disorders. It also shows that the 

characterization of moral harassment at work occurs through the exposure of workers to 

humiliating, embarrassing situations, being more common in hierarchical authoritarian 

and asymmetric relationships. In them predominate negative attitudes and behaviors, 

inhuman and unethical relations of one or more aggressors. The goal is to destabilize the 

victim's relationship with the work environment. It can be initiated and manifested by 

acts, words and gestures that may harm the physical dignity of people. In the final 

considerations were identified that to understand the reality of current society, expressed 

by social inequalities, especially the population. 
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INTRODUÇÃO 

 

O assédio moral no trabalho é um dos problemas mais sérios enfrentados 

pela a sociedade atual. Ele é fruto de um conjunto de fatores, por isso é criado em torno 

deles, várias questões e críticas carregadas de preconceitos nas organizações de 

trabalho, marcada pela competição agressiva e pela opressão dos trabalhadores 

através do medo e da ameaça, causando-lhes problemas de saúde e doenças 

psicológicas.  

Segundo Hirigoyen: 

 
Os sintomas são parecidos com os do estresse – cansaço, nervosismo, 
distúrbios do sono, enxaquecas, distúrbios digestivos e dores na 
coluna. Porém quando ele se prolonga por mais tempo, um estado 
depressivo mais forte pode se solidificar no ser humano. A vítima 
apresenta apatia, tristeza, complexo de culpa, obsessão e desinteresse 
por seu próprio local de trabalho. (HIRIGOYEN, 2005, p. 20).      
 

Neste sentido para A violência originada no ambiente de trabalho pelo 

assédio moral podem ocasionar desordens emocionais e atingir a dignidade e 

identidade da pessoa, alterando valores e causando sérios danos físicos e psíquico a 

vítima. No início o assediador busca captar o desejo da vítima e leva o trabalhador a 

pensar, decidir ou comportar-se de maneira diferente do que faria normalmente, sem 

perceber. Aos poucos vai retirando a capacidade de decisão da vítima. O objetivo é 

manter o trabalhador num estado de dependência e submissão, retirando dele a 

capacidade de decisão.  

Na fase seguinte, começa a distorção da informação, propositada. Há um 

blecaute na informação real. Deixando o trabalhador confuso em relação ao que está 

acontecendo. Não há comunicação direta, fala-se sem dizer, tudo é subentendido, são 

frases incompletas, falas que dizem algo objetivo, mas querem dizer outra coisa... faz o 

outro sentir a tensão e a hostilidade sem que nada seja dito neste sentido.  

O trabalhador não recebe ordens diretas do assediador, recebe e-mails, 

recados, não é avisado de reuniões importantes, se estava responsável por um projeto 

ou uma atividade, é retirado do cenário sem ser avisado...então chega o momento de 

desqualificar o trabalhador; nada do que ele faz é bom, o alvo é esvaziar o outro de 

suas qualidades, repetir que ele não vale nada (de várias formas) até ele mesmo acabar 

concordando.   

Além da submissão do trabalhador é preciso apropriar-se do seu próprio ser, 

sugar-lhe a própria vida. E no momento que a vítima reage, o assediador experimenta 

um sentimento de pânico e de fúria. É ódio puro, golpes sujos e injúrias. Aparece muito 
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MEDO, a vítima teme a violência física e psíquica. Apenas a presença do assediador já 

o apavora...  

O processo de assédio moral é gradual. São caracterizados por atos cruéis e 

desumanos, atitudes violentas e sem ética nas relações de trabalho, praticados por um 

ou mais chefes contra seus subordinados. O trabalhador não se dá conta no que está 

sendo envolvido e acarretam intenso sofrimento mental e degradação do ambiente de 

trabalho.  

Nesse contexto, inserem-se alterações importantes nas atitudes e valores 

dos funcionários relativos ao trabalho, (...) desaparecimento progressivo da ética do 

trabalhador e da consciência profissional”.  

O interesse deste estudo surgiu durante o desempenhar das atividades 

disciplinares de metodologia do trabalho, do MSC Eracildo Pessoa. Portanto, o sentido 

de querer entender e analisar o assédio moral nas relações de trabalho.  

A relevância deste estudo é de poder refletir sobre esse terrorismo 

psicológico, essa conduta abusiva praticada por empresários, superiores e chefes no 

ambiente de trabalho, expondo o trabalhador a situações humilhantes e 

constrangedoras.  

O presente artigo tem como objetivo geral analisar o assédio moral nas 

relações de trabalho, e tendo como objetivos específicos; avaliar a incidência do assédio 

moral, especificamente, nas relações de trabalho, e averiguar diferentes formas como o 

assédio moral pode ocorrer no ambiente de trabalho.  

Para tanto foi feita uma pesquisa quantitativa, qualitativa, social/descritiva e 

bibliográfica, por ser um tema de presença constante nos jornais, revistas, rádio e 

televisão, em todo país, ou seja, o assunto vem sendo discutido amplamente pela 

sociedade e empresas em particulares.  

O artigo apresenta-se em três aspectos; o primeiro refere-se a inclusão da 

mulher no mercado de trabalho, o que é uma grande conquista feminina, onde 

representam uma parcela significativa da força de trabalho.  

O segundo aspecto; refere-se a um estudo sobre o assédio moral nas 

relações de trabalho, fazendo uma análise, desse fenômeno abusivo em questão. O 

assédio moral está presente desde as primeiras formas de relação de trabalho e 

constitui-se em um problema mundial, que ocorre tanto no setor público, como nas 

empresas privadas.  

Busca o conceito, as causas e efeitos, e sua prevenção, característicos do 

assédio moral no ambiente de trabalho, onde as empresas são organizações sociais e 

compostas de pessoas que trabalham em conjunto para atingir determinados objetivos.  
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 O terceiro aspecto aborda a reflexão e o agravo do assédio moral no 

ambiente organizacional. O ultraje e o constrangimento moral infligido ao empregado e 

atitudes as quais ocorrem no ambiente laboral, seja pelo superior hierárquico ou colegas 

de trabalho, que atingem a personalidade e a dignidade do empregado. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO: A INCLUSÃO DA MULHER NO MERCADO DE 

TRABALHO.  

 

Podemos dizer que, nos anos incididos, as mulheres padeceram sobre a 

dominação do patriarcado, onde os conflitos conjugais eram solucionados por meio da 

violência, como forma de dominar as mulheres e filhos, no intuito de corrigir seus 

comportamentos. No Brasil, só no ano de 1932 a mulher conquistou o direito de votar. 

Além disso, antes da atual Constituição Federal de 1988, a mulher casada necessitava 

de autorização do marido para trabalhar. Somente em 2003 o Código Civil deixou de 

mencionar que o defloramento da mulher permitia que o pai deserdasse a filha e que o 

marido pedisse a anulação do casamento.  

Conforme relato de Muraro:      

 
Onde destaca que as mulheres ficavam sob a guarda dos pais, 
passando virgens para a guarda dos maridos. Elas não herdavam 
diretamente, sendo o marido seu provedor, e suas atribuições eram 
cuidar da casa e educar os filhos, era seu papel na sociedade.  
(MURARO, 2002, P. 100-101).    
 

Nas últimas décadas o papel da mulher na economia e na sociedade como 

um todo tem passado por rápidas e significativas transformações. Apesar dos avanços 

significativos em termos de inserção da mulher no mercado de trabalho brasileiro, ainda 

parece haver um baixo aproveitamento da capacidade laboral das mulheres na medida 

em que as taxas femininas são menores do que as observadas em alguns países, e 

ficam bem abaixo das taxas reportadas para os homens no Brasil.  

No entanto, quanto a realização da mulher em suas conquistas e 

expectativas frente ao mercado de trabalho, ou seja, associada ao seu posicionamento 

quanto a desempenho de funções na sociedade, e isso nos induz a ver que a mulher é 

alvo constante de assédio moral nas relações de trabalho.  

Podemos dizer em sentido amplo, que o assédio moral existe desde que a 

mulher vive em sociedade, ou seja, individualmente ou coletivamente, notadamente, a 

partir do instante em que o trabalho passou a ter valor econômico e ser considerado 

fator não apenas de subsistência, mas de realização pessoal.   
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Porque as mulheres são comumente penalizadas ao longo da vida? Sem 

contar as inúmeras formas de preconceitos nas relações de trabalho tão presentes na 

sociedade, onde a desvalorização e discriminação profissional se evidencia aos cargos 

de direção, chefia e assessoramento, em sua grande maioria as funções são ocupados 

por homens. A despeito do grande agravo da sociedade, no sentido da eliminação de 

preconceitos, a mulher continua sendo relegada a papeis secundários.  

Desta forma, em meio a compreensão e assiduidade a que o assunto vem 

sendo debatido e discutido no cenário atual, se faz interessante a relevância da situação 

da mulher nesse contexto, como a inserção feminina no mercado de trabalho é 

fenômeno histórico, pois as barreiras encontradas pelas as mulheres passam pelas 

mais diferentes circunstâncias 

    

UMA ANÁLISE SOBRE ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO  

 

O assédio moral é um dos problemas enfrentados pela sociedade atual. 

Estudos realizados por médicos do trabalho e psicólogos constatou que homens e 

mulheres trabalhadoras no Brasil sofrem ou já sofreram assédio moral no ambiente de 

trabalho. A Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), já relacionou uma série de doenças que decorrem 

principalmente de atos praticados no ambiente de trabalho, sendo o estresse, a 

depressão e a síndrome do pânico, são as mais comuns.  

Conforme o relato do Dr. Dráuzio Varela:  

 
Que as doenças psicológicas são manifestadas comumente pelo 
distúrbios, transtornos e perturbações, desencadeando uma reação de 
fuga e luta numa situação de emergência. São atribuídas ao estilo de 
vida e sociedade em que a pessoa vive, doenças comuns nas atuais 
sociedades.  

  
Portanto, atos praticados pelo assédio moral nas organizações acarretam 

doença psicológica ao indivíduo, transformando assim o comportamento do trabalhador, 

na falta de prazer e na evolução de distúrbios.  

A globalização e a evolução tecnológica foram extremamente importantes na 

transformação das relações de trabalho, na medida em que facilitaram a comunicação, 

e, consequentemente, possibilitaram uma maior dinamicidade e eficiência nos 

relacionamentos entre chefes e empregados. Por outro lado, ao tornarem a 

comunicação mais direta e objetiva, ocasionaram uma série de problemas no que se 
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refere a forma de tratamento do empregador em relação aos seus empregados no 

ambiente de trabalho.  

Os empregadores, diretores e prepostos, ou seja, aqueles que ocupam 

cargos de chefia tem se mostrado técnicos extremamente eficientes. No entanto, o novo 

perfil de trabalhador, mas especificamente daqueles que ocupam postos de controle, 

exige não só perfeição técnica, como também condições para se relacionarem com 

seus subordinados no dia-a-dia. A dificuldade em lidar com aqueles a quem são 

dirigidas ás ordens podem levar a prática de condutas arbitrárias, autoritárias e 

arrogantes.  

Segundo, o relato do autor Hirigoyen:    

 
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 o seu emprego ou degradando o 
clima de trabalho. (HIRIGOYEN, 2001, p. 17).   
 

O assédio moral no trabalho é a exposição dos trabalhadores (as) a 

situações humilhantes, constrangedoras, sendo mais comuns em relações hierárquicas 

autoritárias e assimétricas. Nelas predominam atitudes e condutas negativas, relações 

desumanas e sem ética de um ou mais agressores. O objetivo é desestabilizar a relação 

da vítima com o ambiente de trabalho. Pode ser iniciada e manifestada por atos, 

palavras e gestos que venham atentar contra a dignidade física das pessoas. Entende-

se por dignidade física.  

Nesse sentido, esclarece Salert:   

 
A dignidade é uma característica inerente ao ser humano, na medida 
em que se trata de valor que é intrínseco a própria condição humana. 
Neste sentido, todo ser humano, simplesmente pelo fato de ser 
humano. (SALERT, 1994, p. 194).   
 

No entanto, quanto a realização da mulher em suas conquistas e expectativas frente ao 

mercado de trabalho, ou seja, associada ao seu posicionamento quanto a desempenho 

de funções na sociedade, e isso nos induz a ver que a mulher é alvo constante de 

assédio moral nas relações de trabalho, apesar de todas as mudanças culturais 

ocorridas nas últimas décadas, continua atribuindo às mulheres a responsabilidade 

primordial pelas funções de cuidado exercidas no âmbito doméstico e privado. 
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E O QUE É ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO? 

 

É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e 

constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício 

de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e 

assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e a éticas 

de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou mais subordinado(s), 

desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho   

Caracteriza-se pela degradação deliberada das condições de trabalho em 

que prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes em relação a seus 

subordinados, constituindo uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos e 

emocionais para o trabalhador e a organização. A vítima escolhida é isolada do grupo 

sem explicações, passando a ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada, culpabilizada 

e desacreditada diante dos pares. Estes, por medo do desemprego e a vergonha de 

serem também humilhados associado ao estímulo constante à competitividade, rompem 

os laços afetivos com a vítima e, frequentemente, reproduzem e reatualizam ações e 

atos do agressor no ambiente de trabalho, instaurando o pacto da tolerância e do 

silêncio no coletivo, enquanto a vítima vai gradativamente se desestabilizando, 

fragilizando e perdendo sua autoestima. Entende-se por perda da autoestima.  

Ressalta Rosemeire zago – Psicóloga (2009) Sentimento vago de não ser 

capaz de realizar nada; críticas e autocríticas; frustração; humilhação; timidez; medo; 

insegurança; abandono e rejeição, são fatores que contribui para fragilizar o ser humano 

no ambiente de trabalho, por atos repetitivos.  

A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do trabalhador e 

trabalhadora de modo direto, comprometendo sua identidade, dignidade e relações 

afetivas e sociais, ocasionando graves danos à saúde física e mental*, que podem 

evoluir para a incapacidade laborativa, desemprego ou até mesmo a morte. 

 

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DO ASSEDIADOR?  

 

Geralmente o assediador busca desqualificar o subordinado e desmoraliza-

lo, desestabilizando-o emocional e moralmente. Na maioria das vezes força o 

funcionário a desistir do emprego ou pedir transferência ou proíbe os colegas de falar, 

de se aproximar do assediado. Ele as vezes age de maneira agressiva e é perverso 
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com as palavras, portando-se com atitude do tipo “dono da verdade”, é grosseiro para 

com os subordinados e gosta de contar vantagens.  

Todos esses comportamentos expõem a vítima, ou o valor do seu trabalho, a 

embaraços, colocando-a numa situação humilhante diante dos demais funcionários. 

Aliás, o assediador, não raro, procura ter “plateia”, a fim de simular que a vítima é a 

culpada.  

O assediador explora o medo, a fraqueza das vítimas e o fantasma do 

desemprego. Não raras as vezes que as vítimas do assediador não conseguem reagir, 

sentem-se com medo e acuadas e acham que as consequências poderão ser ainda 

piores. Se não for contido, o assédio amplia-se e repercutira em todo o ambiente de 

trabalho, tornando o lugar desagradável, insuportável e hostil. “Peter Barth”, psicóloga 

organizacional, adverte que as pessoas que praticam assédio moral geralmente tem 

aspectos comum. 

 

CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO  

  

Humilhações/constrangimentos repetitivos e contínuos no trabalho afetam 

toda a vida da vítima. O assédio moral compromete a identidade, a autoestima e o 

desempenho profissional do indivíduo. Esses fatos, além de afetar sua rotina funcional, 

podem interferir na qualidade de seus relacionamentos sociais e familiares.  

Fragilizada, acuada, com autoestima em baixa, a vítima pode se tornar 

arredia, isolando-se ainda mais de todos os grupos (profissional, social, familiar), 

descrente de sua capacidade e de suas qualidades. Tal situação pode ocasionar graves 

danos à saúde física e mental. O assediado só matiza as angústias pelas quais passa 

cotidianamente.  

Isso pode levar a quadros de depressão e melancolia; provocar alterações 

no sono e na pressão arterial; agravar enfermidades preexistentes, entre outros 

transtornos que podem evoluir para a incapacidade laborativa, para o desemprego ou 

até mesmo para a incapacitação total. Não raro, a vítima de assédio moral aumenta o 

consumo de álcool e/ou outras drogas. Todos esses fatores constituem um risco 

invisível, embora concreto, nas relações e condições de trabalho e de vida do indivíduo.  

Conforme os estudos da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), demonstram que as perspectivas são sombrias 

em razão da globalização da economia, tendo sempre a predominarem as depressões, 

as angustias e doenças generalizadas, tais como: doenças cardíacas, alterações de 

peso e úlceras estomacais, perda da libido e doenças da pele.   
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Outras consequências são os desgastes psicológicos e emocionais 

decorrentes do acirramento das relações interpessoais no ambiente ocupacional, 

provocando, inclusive a desestruturação familiar.  

Marthius Sávio Cavalcante Lobato aponta: 

Que essa desestruturação e mudanças começaram a ser notada nos 
anos 90, quando iniciou-se uma política eminentemente neoliberal (....) 
que atingiu toda a sociedade, (....) a chamada fase do Estado mínimo 
(....), o processo de privatizações e terceirizações. (MARTHIUS SÁVIO 
CAVALCANTE LOBATO, 2006, p. 67).  
 

Entretanto, as empresas também perdem, pois o assédio traz rotatividade no 

emprego, gera queda da produtividade e da qualidade dos serviços, uma vez que reduz 

a saúde psicológica e física dos trabalhadores.  

O assédio moral afeta negativamente o bem-estar do trabalhador, o que 

reflete não apenas em sua eficiência, mas também nos outros trabalhadores, pois 

instala a negligência, o absenteísmo, o aumento expressivo dos pedidos de licenças 

médicas e afastamento por doenças e o aumento do número de acidentes de trabalho.  

O assédio moral também contribui para a precarização das condições de 

trabalho, que, aliadas ao aumento da jornada e escassez de emprego, comprometem o 

respeito aos direitos sociais conquistado e o bem-estar humano no espaço ocupacional.  

  

COMO EVIDENCIAR O ASSÉDIO MORAL   

  

As vítimas que são assediadas no ambiente de trabalho, precisarão agir com 

dupla estratégia de defesa, é muito importante resistir a agressão e as ofensas o tanto 

quanto possível, ganhando, assim, tempo suficiente para, em seguida, reunir as provas 

indispensáveis e, logo depois, buscar orientação de seu sindicato ou de um advogado. 

É indispensável que faça provas de suas alegações.  

Por isso o assediado deverá munir-se de todos os elementos probatórios 

possíveis, se quiser buscar na justiça uma indenização. A justiça do trabalho se baseia 

em provas convincentes que consiga comprovar a aludida agressão. Pode ser por meio 

de testemunhas, documentos, copias de memorandos, CD-ROM, filmes, circulares e E-

mails.  

Admite-se também a gravação da conversa, se essa se der por meio de um 

dos interlocutores. Fique ciente: para comprovar o delito, é essencial que se estabeleça 

o que se chama de “nexo de casualidade” entre as condutas do infrator e os sintomas 

do assédio apresentados pela a vítima.  
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Nessa situação, nem sempre é possível utilizar os meios probatórios acima 

e, em função disso, bilhetes, gravações obtidas legalmente, laudos médicos, 

testemunhas e etc. acaba sendo os recursos, usados, pois, do contrário, será a palavra 

do (a) assediado (a) contra a do assediador (a).  

Para confirmar se os danos causados pelo o assédio moral foram de ordem 

psíquica, física ou decorrentes de outros fatores, o juiz poderá ainda nomear um perito: 

médicos clínicos e psiquiatras, psicólogos e outros profissionais.  

  

ONDE O TRABALHADOR DEVE BUSCAR AJUDA?  

  

A pessoa sendo assediada tem que saber a quem buscar ajuda, seja interna 

como externamente a empresa. A prevenção e o tratamento do assédio devem ser 

feitos analisando a forma com que está sendo realizado. Assim, é importante tratar suas 

causas e não somente se ater aos seus efeitos para ter uma resposta efetiva, 

procurando os meios legais como o sindicato.  

O sindicato – Procurar o seu sindicato e relatar o acontecido para diretores e 

advogados da entidade. A participação dos sindicatos começa quando eles tomam 

ciência da importância do tema e constatam a sua gravidade. A ajuda individual deve vir 

mesmo que o papel do sindicato seja a de pensar na proteção da coletividade dos 

trabalhadores, pois é do individual que se forma o coletivo. Assim, o sindicato poderá 

interpelar a direção quando existe tratamento incorreto de seus dirigentes para com os 

trabalhadores para que sejam mudados os métodos de administração que estão sendo 

utilizados. Procurar outras instâncias, como: Recursos Humanos; Cipa; médico do 

trabalho, Psiquiatra, psicólogo, entre outros.  

Recursos Humanos (RH) – A área de RH poderá ajudar a resolver o problema do 

assédio através de uma conciliação e se esta não for possível, a outra pessoa, como 

por exemplo, a de um mediador externo.  

CIPA – A CIPA é regida pela Lei nº 6.514 de 22/12/77 e regulamentada pela NR-5 do 

Ministério do Trabalho, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA foi 

aprovada pela portaria nº 3.214 de 08/06/76, publicada no D.O.U de 29/12/94 e 

modificada em 15/02/95. A CIPA existe nas grandes empresas e ela é uma comissão 

composta por membros da direção e por representantes dos empregados e tem como 

missão a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores e de todos 

aqueles que interagem com a empresa.  

Médico do trabalho – O médico do trabalho exerce um papel na prevenção de 

problemas com relação à saúde e a segurança do trabalhador na qualidade de 
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conselheiro tanto dos empregados como dos empregadores. Seu trabalho se 

desenvolve de duas formas: 

 Pela sua intervenção no ambiente de trabalho, o médico do trabalho 

leva seu conhecimento junto ao empregador bem como aos 

representantes dos empregados, propondo ações corretivas das 

condições de trabalho, ações que são conduzidas pelo empregador;  

 Pelo acompanhamento médico individual dos empregados, no quadro 

da proteção individual da saúde dos trabalhadores.  

O médico do trabalho tomando conhecimento do problema que o trabalhador 

está enfrentando com relação ao assédio poderá conversar com a direção sobre este 

problema, para que o ambiente de trabalho torne-se mais saudável.  

 Neste caso, a intervenção do médico vai permitir que a vítima tenha seu 

problema constatado e assim lhe será dada a orientação médica para buscar resolver 

seu problema de saúde, inclusive orientando seu afastamento do trabalho, se for 

necessário, sem que sua remuneração seja prejudicada.  

 Normalmente as vítimas de assédio vão ao seu clínico geral e este lhes 

receita um ansiolítico ou antidepressivo. Portanto, não podemos esquecer que o assédio 

moral pode levar o trabalhador a problemas físico e em cada caso será feita a análise 

de cada assediado, o qual receberá as informações corretas do seu clinico para saber o 

que fazer. Além disso, o médico pode orientar-lhe a procurar um especialista como: 

psicólogo, ou um psiquiatra, o qual analisará sua situação e lhe informará como 

proceder em relação a recuperação de sua saúde.  

  

PSICANALISTA E PSICÓLOGO  

  

Alguns psicanalistas procuram fazer uma análise individual excluindo todo 

contexto profissional que propicia o assédio estratégico ou institucional e privilegia o 

caráter (intrapsíquico), esquecendo que o assédio ocorre com menor frequência entre o 

assediador e o assediado devido um problema de direção e hierarquia. Desta forma, é 

importante que seja prestada atenção nos problemas da organização societária. O 

observador deve olhar o problema do assédio como um problema organizacional e não 

de forma individual com indagações do tipo: “ela deve ter feito alguma coisa errada “, 

“quem procura acha “. Esta ideia de dividir a responsabilidade com a vítima, é procura 

tampar o problema organizacional.  
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Sempre buscar apoio de familiares, amigos e colegas: afeto e solidariedade 

são fundamentais para recuperação da autoestima e da dignidade enfraquecida pelo 

assédio moral.  

 

CONCLUSÃO  

  

A prática do assédio moral no trabalho, mais do que comprovadamente, 

assola o cotidiano, a integridade, o amor próprio, a confiança em si, e a autoestima dos 

trabalhadores. Embora exista há tempos, somente agora começa a ser efetivamente 

estudada, questionada e combatida.  

No âmbito organizacional não é diferente, sabes que há trabalhadores que 

passam por situações humilhantes e/ou constrangimentos em seu cotidiano profissional. 

Assim como a desvalorização do trabalho da mulher na sociedade, o assédio moral 

afeta o ser humano no desempenhar de suas funções, na saúde, no psicológico, no 

físico e no social. Tal situação, acaba atingindo o universo das empresas, que é ainda 

mais grave, por trazer prejuízos financeiros ao meio empresarial como um todo, ou seja, 

pela a rotatividade de empregados.  

É importante ressaltar, que o assédio moral pode ser evitado, basta a 

prevenção, para isso, é importante a boa vontade dos empresários. Se não houve a 

prevenção, dependendo do nível em que está o assédio, também é possível o 

tratamento antes que haja a responsabilidade do empregador, pois a pessoa que sofre 

práticas hostis tem a obrigação de comunicar seu empregador delas.  

Prevenindo e tratando logo o assédio moral, inclusive utilizando bem a 

comunicação, o empresário pode livrar-se do pagamento de indenização. Além das 

indenizações, que trata-se de um custo financeiro altíssimo, através da prevenção 

estará evitando um altíssimo custo social e principalmente humano, pois o assédio 

moral é muito grave para a saúde das pessoas, podendo levar a morte. 
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