
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: CLASSIFICAÇÃO DE ASSÉDIO E AS RELAÇÕES NO TRABALHOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ENIACINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): DANIEL JOSE DE SOUZA, LEONARDO DE OLIVEIRA, RICARDO DOS SANTOS  LIMAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANTONIO CARLOS NETO DE JESUSORIENTADOR(ES): 



1.  RESUMO 

Este trabalho é baseado no estudo de caso em que se verifica a ocorrência de 

assédio moral em âmbito profissional, observando casos verídicos para 

analisar as suas consequências causadas.  

Abortando a reação passiva, de omissão, ou até mesmo de adoção da 

conduta de assédio por parte do grupo, ampliando a gravidade do problema, a 

ideia surgiu através da verificação de grande ocorrência sobre o assédio 

moral em ambientes profissionais. 

Por fim, foi feito um estudo de caso, identificando os tipos de agressores, seus 

“motivos” para realizar tais ações, o perfil de cada funcionário, apresentando 

os principais alvos dos agressores. 

2. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo a classificação de assédio nas relações de 

trabalho e analisaremos o fenômeno do assédio, sob a ótica jurídica 

trabalhista e, por conseguinte, as suas consequências frente ao princípio da 

dignidade da pessoa humana.  

Nascimento e Táboas (2014) descreve que assédio moral ocorre quando o 

trabalhador é submetido a situações, repetitivas ou sistematizadas, de 

humilhação, degradação, vexatórias, hostis, vulgares ou agressivas no 

ambiente de trabalho.  

Quando praticado pelo empregador, por chefes e por superiores hierárquicos, 

é denominado de assédio moral vertical Descendente (o mais frequente), 

quando praticado por colegas do mesmo nível hierárquico, assédio moral 

horizontal e, quando praticado pelos subordinados, assédio moral 

Ascendente. 

De acordo com Barreto e Honorato (1998), estar atento aos comportamentos 

que podem ser caracterizados como “assédio moral”, não generalizando 

brincadeiras comuns, como “assedio”, porém, ficar atento para as mesmas 

não serem frequentes, tornando assédio moral. 



 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. 

3. OBJETIVO 

Detectar através da pesquisa bibliográfica e questionário, a referência da 

pratica do assédio moral nas organizações. 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Foi utilizada na elaboração deste artigo pesquisas em livros, site do Ministério 

Público do Trabalho e fontes da internet oficiais e legais, podendo assim 

concretizar com ênfase o propósito de sanar o assédio no Trabalho.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Por se tratar de uma violência, cabe em um primeiro momento conceituar 

assédio moral, conforme Marie-France (2000), que diz que o assédio moral 

deve ser tratado com ética e prudência independente da classe ou ambiente.  

Carvalho (2009), afirma qual o tipo de assédio moral mais praticado nas 

organizações, de acordo a ideia, o mais frequente assédio moral é o Vertical 

Descendente que vem dos superiores, exemplo um funcionário que teme o 

crescimento de outro. 

O Assédio Moral Horizontal é realizado exclusivamente pelos próprios colegas 

de trabalho, com o mesmo grau hierárquico, tendo como “motivos” dificuldade 

de relacionamento; brincadeiras maliciosas; racismo; entre outros.  

Além disso, NORDSON (2009) afirma que a vítima tende a ser agredida 

devido ao posicionamento sempre favorável ao agressor. 

Já para NORDSON (2009): o assédio moral Ascendente o superior se torna a 

vítima devido a sua conduta. 



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O presente artigo tem por finalidade identificar o assédio em âmbito 

profissional, classificando-se em Assédio Ascendente e Assédio Descendente, 

relacionando os tipos de agressores e seus “motivos” com os perfis de cada 

uma das vítimas.  

Segundo NORDSON (2009): Tais exposições resultam diretamente na 

identidade da pessoa causando traumas negativos.  
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