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RESUMO 

 

Este trabalho tomará como base um estudo de caso em que se verifica a 

ocorrência de assédio moral profissional. A partir da observação do caso, serão 

analisadas suas consequências no ambiente profissional e também será feito o 

planejamento de um projeto que viabilize a amenização e as possíveis soluções do 

problema.  

A ideia deste projeto surgiu da verificação de grande ocorrência de 

comportamentos de assédio moral em ambientes profissionais, bem como a reação 

passiva, ou de omissão, ou até mesmo de adoção da conduta de assédio por parte do 

grupo, ampliando a gravidade do problema.  

Para tanto, as etapas do trabalho serão divididas em: reconhecimento do assédio 

moral profissional no caso, suas consequências e, então, será feito um prognóstico do 

problema, que, minimamente, o amenize. 

 

 

INTRODUÇÃO 
  

 

O assédio moral, segundo cartilha publicada pelo Ministério Público do Trabalho, 

é “toda ação repetitiva ou sistematizada, que objetiva afetar a dignidade da pessoa, criar 

ambiente humilhante, degradante, desestabilizador e hostil”. Deve-se, então, estar atento 

aos comportamentos que podem ser caracterizados como “assédio moral”. Não 

generalizar brincadeiras que podem ser comuns, sem serem assédio, mas, ao mesmo 

tempo, atentar para que estas brincadeiras não se tornem o início de um hábito e então 

se tornar assédio. 

Esta é uma conduta que exige atenção e correção para que haja o desenvolvimento 

saudável do trabalho do grupo, seja na área que for. Já que se tem em mente o assédio 

moral como sucessão de “condutas negativas, relações desumanas e aéticas 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 e a organização, forçando-o a desistir do 

emprego” (BARRETO; HONORATO). 



A partir do momento em que se reconhece um caso de assédio moral, é necessário 

observar o ambiente em que isso foi gerado e como é mantido, para poder refletir acerca 

destas ações e de como podem ser modificadas.  

É preciso confrontar a natureza das ações iniciais ou causadoras; observar e 

analisar a reação da vítima, bem como do restante do grupo. E, a partir de então, montar 

um plano com ações corretivas. 

 

 

OBJETIVO 

 

 

Casos de assédio moral, individuais ou coletivos, são mais comuns do que se 

parece. Geralmente a ação parte de um superior, o que dificulta a reação de defesa da 

pessoa vitimizada. A partir disso, surgem os seguintes questionamentos: qual a origem 

do problema? Haveria ações profissionais que pudessem ser adotadas para amenizar ou 

acabar com o problema? Que tipo de comportamento o grupo e o gestor devem adotar?  

Para solucionar estas questões, este trabalho tem como objetivo verificar, em um 

caso real, a ocorrência do assédio moral em ambiente profissional, analisar as ações e 

comportamentos, e então elaborar um plano estratégico para amenizar e solucionar o 

problema; 

 
 

METODOLOGIA 

 

 

 Serão utilizadas duas metodologias principais, para que sejam alcançados os 

objetivos propostos inicialmente, que são: indutiva e funcionalista, sendo esta baseada 

em estudo de caso. 

O método funcionalista, como “método de interpretação que parte do 

pressuposto que a sociedade é formada por partes componentes diferenciadas e 

interdependentes. Estuda a função de cada parte. Considera a sociedade uma estrutura 

complexa de grupos de indivíduos reunidos numa trama de ações e reações sociais e de 

outro lado como um sistema de instituições correlacionadas”. Assim, será utilizado para 

a compreensão dos papéis, do comportamento e das reações das pessoas no ambiente 

profissional, quando envolvidas em casos de assédio moral. 

O método indutivo, que chega a conclusões generalizadas a partir de questões 



particulares, servirá de base na etapa em que observaremos o caso estudado como base 

para plano estratégico que possa auxiliar outros casos que tenham problemas com 

assédio moral em ambientes profissionais. 

Como elo entre as metodologias, teremos um estudo de caso, usando a 

observação da experiência e suas consequências. Perpassando o desenvolvimento de 

todo o artigo, tem-se a pesquisa teórica sobre assédio moral e ética, costurando a 

experiência, o dado social e a elaboração de um plano estratégico para melhoria dos 

casos, ampliando o caso específico em ações possíveis para todo gestor responsável e 

comprometido com o trabalho e com as relações dos funcionários envolvidos em 

quaisquer atividades a serem realizadas.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

  

 

 Para a proposta de um prognóstico que auxilie a amenizar e tentar solucionar o 

problema, primeiramente vamos expor o caso que temos como base. Para situar o caso, 

temos como local uma pequena escola, de cunho familiar, que atende cerca de 10 

turmas de 20/ 25 alunos, aproximadamente, situada em Santo André, com 8 

funcionários e 3 donos também envolvidos no cotidiano profissional. Para 

compreendermos a situação de assédio e então podermos montar um plano estratégico, 

se faz necessário compreender todo o contexto do problema vivenciado no local. As 

informações a seguir foram relatadas por uma ex-funcionária, que trabalhou no local de 

setembro de 2011 a dezembro de 2013, perfazendo um total de 2 anos e 3 meses como 

professora, e que, aqui, será tratada por F*. 

A escola começou com uma senhora dando aulas particulares em sua residência, 

há mais de 20 anos. Sua filha, que era criança no começo, cresceu e se formou, comprou 

uma casa e adaptou suas instalações para que pudesse morar com seu marido e também 

montar a estrutura para a “escola”, com três salas de aula. Esta filha, aqui chamada por 

C*, assumiu as responsabilidades administrativas e sua mãe, tratada por T*, passou 

apenas a lecionar uma das quatro disciplinas lecionadas no curso. Uma das disciplinas é 

sazonal e o marido de C*, chamado de P*, que não é formado, lecionava. Ele, que 

morava na parte superior do sobrado, com C*, não trabalhava em outro local e não tinha 

uma função clara ou aparente, ficando apenas responsável por manutenções nos 

computadores, quando necessário, e lecionando as aulas citadas (duas aulas por 



semestre). 

 

Um caso de assédio moral no ambiente profissional. 

 

 A colocação social e profissional se misturavam – dado que já aponta para 

possibilidades de problemas com falta de ética e assédio. A estrutura era então: T*, ex-

professora, que se sentia responsável pelo local, apesar de não executar tarefa alguma; 

C*, dona e professora; P* marido da dona e professor esporádico; duas secretárias que 

foram escolhidas para o cargo por serem amigas de C*; duas professoras que também 

eram amigas de C* (antes de serem contratadas – que fique claro); a professora 

entrevistada para o presente trabalho (que soube da vaga por indicação de um amigo 

que havia sido entrevistado, por ser conhecido de um amigo de T*); uma mulher 

responsável pela limpeza da casa e da escola e oura, responsável pelas refeições e 

compras particulares de C*, ambas eram amigas de T*. Note que as funções não 

seguiam regras da CLT, posto que as responsabilidades eram dadas para serviços 

particulares e simultaneamente do curso.  

T* não morava no local, mas estava sempre lá, mesmo que não tendo uma 

função ou responsabilidade. 

Quando a funcionária entrevistada para ficar no lugar de T* iniciou o trabalho, 

estranhou a postura dos responsáveis, desde a entrevista, pois foi dada uma aula teste 

para que T* e C* pudessem avaliá-la, e neste momento, as duas donas discutiram 

opiniões particulares em frente à candidata. Desde sua contratação, várias situações 

foram acontecendo e a deixando muitas vezes envergonhada ou constrangida, bem 

como acontecia também com os outros funcionários.  

Alguns dos comportamentos que demonstravam intenção de humilhação, coação 

ou constrangimento são postos aqui como exemplos comprobatórios de assédio moral, 

tal como: em vez de orientar ações profissionais individualmente e com linguagem 

formal, eram dadas verdadeiras “broncas” e em frente a outros funcionários, sempre 

aproveitando a situação para “tirar sarro” do funcionário repreendido; Qualquer engano 

fazia com que C* chamasse as funcionárias de “Maria Ruela”, no sentido pejorativo de 

quem é incapaz, descompromissada ou irresponsável – o que era inegavelmente 

inválido, uma maneira de rebaixar os outros; Ainda neste sentido de vexar um em frente 

a outro, com a desculpa de estar “brincando”, também “rotulava” os funcionários por 

uma característica particular, como a secretária, que era chamada de “burrinha”, a 

professora entrevistada aqui, de “fresquinha”/ “chatinha”, outra professora de “Porra 



Louca”, outra, de “tapadinha”, e a outra secretária de “menininho”. Cada uma, com 

justificativa em um traço de personalidade. Sempre por trás das brincadeiras, no 

diminutivo (como se tornasse o termo carinhoso) e com risinhos irônicos, mas tão 

frequente que as pessoas, muitas vezes, se sentiam ofendidas. Estas “brincadeiras” não 

eram feitas apenas internamente, pois os alunos comentavam que em sala de aula, C* 

falava dos defeitos de cada funcionário, dizendo os apelidinhos dados.  

Outros exemplos ainda podem ser citados, com intenção pejorativa e de 

humilhação, como as críticas aos gastos pessoais de cada funcionário, dizendo que 

abaixariam o salário, já que estava gastando tanto (com roupas e sapatos, por exemplo); 

ou ainda, a constante crítica à F*, que havia comprado um carro e sido habilitada 

recentemente, mas que não ia ao trabalho com o automóvel por não se sentir segura para 

dirigir o percurso, sempre pressionando a funcionária e humilhando-a, como incapaz. 

Uma outra situação, direcionada a todos os funcionários, era a de oferecer 

alimentação no local, mas não dar opção de alimentação, coagir para que comessem o 

que ela (C*) escolhia e reclamar/ tirar sarro de quem não comesse o que era oferecido. 

Mesmo sendo, muitas vezes, comidas típicas, fortes, ou de sua dieta particular de 

emagrecimento. 

No último semestre de curso, a professora F* se sentiu extremamente coagida e 

constrangida com a frequência aumentada das críticas e “brincadeiras”, chegando a 

proporções familiares, posto que T* encontrou a mãe a funcionária em um mercado e 

conversaram questões relacionadas à postura de vida de F*, ao que sua mãe a defendeu, 

alegando ser apenas um traço particular de sua personalidade, mas que não interferia em 

seu comportamento profissional, asseguradamente. T* foi altiva e veementemente 

afirmou que ela mandava na escola e que não ficaria desta maneira, pois acreditava que 

F* tinha que ser e fazer o que ela queria (em relação a alimentação e direção do 

automóvel, principalmente). 

Assim que as aulas foram encerradas, a coação culminou na dispensa da 

funcionária, momento em que C* disse: “Seu profissional é excelente! O material que 

você elabora é muito bom! Você não tem margem de erro em sala de aula! Mas você 

tem perfil de líder... não pode ver nada errado que já quer corrigir... E quem manda aqui 

sou eu!”. F* afirmou não estar entendendo os motivos da dispensa, já que o profissional 

estava sendo elogiado, ao que C* respondeu: “É... É pessoal, mesmo!”. 

Análise de ações e comportamentos. 

 

Postas todas estas situações, podemos avaliar que foi um caso de assédio moral, 



posto que houve persistência nas “brincadeiras”, estas foram disseminadas e expandias 

para todo o grupo envolvido no ambiente profissional, inclusive para os alunos. 

A observação do caso demonstra que o comportamento tinha intenções de 

humilhar e rebaixar, já que era sempre mostrando um ponto fraco de um funcionário, ou 

exagerando algum traço particular, sempre ridicularizando.  

Houve insistência, mas as ações não eram declaradas, o que dificulta a reação da 

pessoa vitimizada, posto que não pode se defender do que é “apenas uma brincadeira”. 

Este fator também influencia o grupo a adotar os “apelidinhos”. É natural do ser 

humano a socialização, então facilmente ocorre de outros funcionários participarem dos 

atos de assédio, principalmente por quererem estar “do lado” do superior, como foi o 

caso estudado, em que a dona criava as situações e ainda as incentivava. 

Pode-se avaliar também que desde o surgimento da empresa sempre foi tudo 

muito misturado. Questões familiares e pessoais sempre foram resolvidas ao lado das 

profissionais. Inicialmente, as aulas particulares eram dadas na cozinha da residência de 

T*. Depois o curso foi estruturado na mesma casa em que C* e seu esposo P* moram. A 

maior parte dos funcionários foram selecionados por já fazerem parte do grupo de 

relacionamento particular de amizade. Todos os problemas familiares (entre o casal, 

entre a filha e a mãe ou entre genro e sogra) eram resolvidos na frente de qualquer 

funcionário, e muitas vezes com brigas e envolvimento de assuntos que não concerniam 

ao ambiente profissional. Tudo isso indica falta de profissionalismo e ética, questões de 

extrema importância para a boa construção profissional de uma empresa. 

Talvez até tenham se intensificado as ações com finalidade de que a funcionária 

pedisse demissão, mas como não aconteceu, o extremo foi com a dispensa. O que 

demonstrou extrema falta de visão gestora por parte da dona, já que, além de não saber 

lidar com as diferenças particulares dos seres humanos, ainda agiu de maneira a 

prejudicar sua própria empresa, visto que dispensou uma funcionária que sabia ser boa, 

mas com quem tinha diferenças pessoais. 

 

Plano Estratégico 

 

Para melhoria deste comportamento, seria necessária uma ação gestora que, 

incialmente conscientizasse os envolvidos (ambos os lados), em toda a amplitude do 

termo, para que então pudesse haver uma ação prática. O que não pode ocorrer no caso, 

posto que a parte a ser conscientizada era a própria responsável administrativa. 

Isso não nos impede de avaliar o caso e observar alguns pontos como a repetição 



sistemática do comportamento; a intencionalidade das brincadeiras, ainda que veladas 

por trás de brincadeiras; a temporalidade prolongada; e a degradação deliberada do 

ambiente de trabalho, posto que colocava a professora em situação constrangedora com 

os alunos e também entre os outros funcionários. 

Considerando a possibilidade de correção destas ações, poderíamos abordar 

sobre a discussão do assunto no ambiente profissional, fazendo com que os dois lados, 

funcionários e patrões, fossem conscientizados das ações e das consequências tanto para 

o pessoal dos envolvidos quanto para o desenvolvimento do profissional. Além, é claro, 

do entendimento de todo o grupo, posto que acabam todos coagidos e envolvidos, sendo 

até influenciados a também repetirem o ato vexatório. O que faz com que o 

comportamento de assédio seja disseminado pelo grupo ou, ao menos, omitidas as 

opiniões contrárias ou de crítica, pelo simples fato de se exporem e se fragilizarem, 

colocando o próprio emprego em risco. 

No caso específico da ocorrência descrita acima, considerando a possibilidade de 

um consultor em gestão ser contratado, algumas das ações que poderiam ser adotadas 

são: ampla divulgação sobre o assunto, conscientização de todos os envolvidos 

(profissionalmente ou não), caixa de sugestões aberta para denúncias, críticas e 

sugestões, mesmo que anônimas. E, em último caso, recorrer a representantes dos 

trabalhadores, como o sindicato, pedindo orientação e até mesmo abordando o 

responsável administrativo. 

De maneira ampla, para que se possa ter um plano estratégico contra assédio 

moral em qualquer empresa, de qualquer segmento, podemos pensar em ações de 

conscientização, ações preventivas e também remediadoras. 

Para esta série de ações, comecemos pelas preventivas ao assédio, 

principalmente por orientação do gestor do setor, que está presente no cotidiano 

profissional e também conhece o perfil de personalidade de cada um dos funcionários, 

podendo atuar com uma orientação mais efetiva, organizando palestras, proferindo 

sobre envolvimento pessoal e desenvolvimento profissional imbricados no 

desenvolvimento individual, coletivo e da empresa em si. 

Outras opções poderiam ser propostas, como espaço aberto para denúncias, 

mesmo que anônimas, em caixas de sugestões, por exemplo. Tendo sempre em vista, 

que cada denúncia deveria ser analisada antes de se cobrar algo do funcionário. Esta 

ação é cabível desde a finalidade da prevenção até a remediadora quando já se verifica 

um grupo afetado. 

Como ação remediadora em casos mais avançados, é adequada a verificação da 



convenção coletiva de classe para saber se algo já está previsto para prevenção ou 

correção deste tipo de comportamento. Bem como colocações pontuais acerca de cada 

comportamento confirmado. 

  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 

Com o estudo do caso, pudemos verificar que ações tidas como pequenas podem 

mudar a situação do grupo profissional, tanto positivamente quanto negativamente. 

Se analisarmos cada ação, isoladamente, parecem pequenas e feitas por 

brincadeira, ou apenas desejando estimular o funcionário à melhoria. Mas que tidas 

constantemente, pode se verificar a intencionalidade negativa, de humilhação e desejo 

de denegrir a imagem do profissional. 

Por outro lado, as ações sugeridas no prognóstico do caso também podem ser 

vistas como pequenas e até simples, mas que se forem adotadas podem ter uma 

amplitude de dimensões incalculáveis, posto que estamos lidando não só com a 

empresa, mas também com o grupo profissional, e principalmente com o indivíduo que 

pode ser negativamente afetado em seu aspecto social e psicológico também, já que é 

posto em situações de constrangimento constantes, ao mesmo tempo que interfere em 

sua vida pessoal, pois envolve e arrisca o emprego – que é base para a sobrevivência e 

sustento de si e da família do profissional envolvido. 

 Logo, após conhecer e analisar o caso em questão, verificamos a natureza do 

assédio moral no ambiente profissional, reconhecemos a magnitude das ações antes 

vistas como pequenas, e montamos um plano estratégico para amenizar os efeitos ou até 

evitar novos casos. Este desenvolvimento do estudo de caso culminou num plano que se 

amplia para a visão geral do que é o assédio moral e como um gestor pode agir, esteja 

lindando com um caso semelhante ao estudado ou não. 

 Resumindo este plano, temos ações preventivas (de conscientização, como 

reuniões, palestras e seminários que abordem o tema, ou dinâmicas de grupo que 

chamem atenção para os possíveis tipos de assédio moral e suas consequências no 

âmbito pessoal, social e profissional) e ações remediadoras (caixa de sugestões com 

críticas e denúncias, orientação individual, dinâmicas de grupo que alertem 

indiretamente sobre o que está acontecendo, elaboração de uma série de regras éticas a 

serem implementadas na empresa, ou até apelo a convenção coletiva de classe e grupos 



de representantes dos trabalhadores - sindicatos). Contudo, todas ações, sejam 

preventivas ou remediadoras, precisam contar com a conscientização e participação de 

todos os envolvidos, para que se tenha sucesso. Neste processo, o gestor tem papel 

fundamental, tanto para analisar o caso, estudá-lo e montar o plano estratégico 

adequado para a empresa, quanto em sua implantação, orientando os grupos e 

incentivando a participação de todos. 

 

 Pressões que podem ser motivadas para gerar competitividade e 

consequentemente melhoria no trabalho, mas que geram desconforto e humilhação. 

Brincadeiras que podem ser feitas para aproximar, acabam distanciando funcionários e 

dirigentes.   

Persistência em falas que causam constrangimento, vexam ou humilham o 

funcionário, esteja ele em situação similar ou subalterna à de quem profere as palavras; 

repetição sistemática de apelidos ou títulos que denigram o outro; brincadeiras com 

intencionalidade pejorativa direcionadas a um indivíduo ou a um grupo, por tempo 

prolongado é caracterizado como assédio moral. 

 O assédio impossibilita uma comunicação clara e direta, abandona a 

assertividade e dificulta o clima de cooperação e solidariedade entre profissionais, o que 

é tão caro ao desenvolvimento pessoal, social e profissional do indivíduo e da empresa. 

 Com este trabalho pudemos observar e aprender que cabe ao profissional gestor 

estar atento, observar, analisar seu grupo e então orientá-lo e até mesmo corrigi-lo, se 

necessário, para que não haja problemas desta natureza e o desenvolvimento 

profissional seja o esperado, com um percurso saudável e confortável. 
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