
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA VOZ QUE CALA AO CORPO QUE FALA:  

O ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO DESAFIO PARA O 

SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

ELISA CRISTIANE DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2015                 “Cabeça Chorando V” (PICASSO, 1937).  



 

ELISA CRISTIANE DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA VOZ QUE CALA AO CORPO QUE FALA:  

O ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO DESAFIO PARA O 

SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social, do Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, como 

requesito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Serviço Social. Área de 

Concentração: Sociabilidade, Serviço Social e 

Política Social. Linha de pesquisa: Serviço 

Social, Trabalho e Questão Social. 

 

Orientadora: Dra. Carla Montefusco de 

Oliveira 

 

 

 

 

 

NATAL/ RN 

2015 



 

 



 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Tarefa difícil esta dos agradecimentos! Afinal, apesar de reconhecer as dimensões, 

impressas, nas declarações que costumam afirmar que um trabalho de dissertação é 

mergulhado de momentos de solidão, devo confessar que jamais me senti plenamente sozinha, 

ao longo deste processo. Pois, assim como Gonzaguinha, acredito que “toda pessoa sempre é 

as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas”. Desse modo, na consolidação desse 

trabalho, sinto aquelas “marcas”, além das minhas! 

Agradeço a Deus, por me alimentar de fé, nos momentos de turbulências e desafios; 

mantendo-se presente, ao longo da minha trajetória de vida, em formato de amor e força 

maior! 

À minha Mãe, Mariquinha, pelo amor e determinação que conduz a minha vida e a da 

nossa família. Sempre torcendo, estimulando os meus sonhos e acreditando nas minhas 

atitudes.  Expresso aqui os detalhes da minha admiração e do meu amor que só a senhora 

consegue sentir!  

Ao meu Pai, Carlos, pelo amor e pelas fascinantes histórias que embalaram os meus 

sonos e fantasias, enquanto criança. E hoje, utilizando de sua expressão favorita, afirmo que: 

“perfeitamente”, essas histórias fertilizam os meus sonhos, possíveis e até impossíveis. Amo 

você! 

Aos meus amados irmãos, Carla e Célio, por serem o meu escudo e afago, e por tudo 

que representam na minha vida, impossível de ser manifestada, nessas limitadas páginas de 

agradecimento. Certamente, “o nosso amor foi à primeira vista e será para a vida toda”, por 

isso insisto: “Deixa eu dizer que amo vocês, [...] isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me 

ajuda a viver”! 

Aos meus sobrinhos, João Carlos e Carlos Henrique, pelo colorido, agitação e 

felicidade que promovem na minha vida, em especial, pelo amor manifestado nos mais 

simples gestos e por me permitirem reinventar, a cada segundo, minha existência.  Tia Elisa 

ama muito os irmãos “Carlos” e sempre estará por perto!  

Ao meu namorado, de longas e longas datas, Fagner, pelo amor e o apoio de inúmeras 

horas. Devo confessar que, nas nossas semelhanças, eu me acalmo; e nas nossas diferenças, 

desperto-me para ricas reflexões nunca imagináveis (risos)! Agradeço por manter viva a 

certeza de que independente das distâncias, você sempre será o meu par! 

 



 

Aos meus familiares, que torcem, incentivam e vibram com as minhas conquistas. Em 

especial, aos meus cunhados, Iara e Carlinhos, por trazer mais alegria e amor para nossa 

preciosa “Mundiça” (risos)! 

À minha querida orientadora, Carla Montefusco, pelo exemplo de competência 

profissional, leveza, generosidade e respeito, principalmente, com o meu tempo de produção. 

Agradeço pelos incentivos que, desde a graduação, impulsionam-me a novos desafios; pelas 

mensagens tranquilizadoras; pela amizade construída sob as bases sólidas dos momentos de 

orientações que ultrapassam os muros da Universidade; pelos abraços que mais pareceram 

abrigos seguros; e, sobretudo, por me fazer ter a certeza de que é “possível ser feliz durante o 

mestrado”! Com carinho, muito obrigada! 

Às professoras que compuseram a Banca de Qualificação deste trabalho: Célia 

Nicolau, pelo carinho, respeito e contribuições preciosas; e a Edla Hoffmann, pela 

generosidade, respeito, incentivos, e por aceitar, gentilmente, o nosso convite, nos 

acompanhando nesse trajeto desde a qualificação até a banca de defesa, com sugestões 

valiosas e apontamentos que me tiraram o “fôlego” (risos), mas me conduziram para um rico 

processo de amadurecimento intelectual! Muito obrigada! 

À Maria Ilidiana, pela simplicidade e generosidade com as quais recebeu o nosso 

trabalho, socializando conhecimentos, sugestões, referências, antes mesmo de participar da 

banca de defesa. Agradeço, principalmente, pela oportunidade de conhecê-la, com a sua rica 

trajetória profissional e de vida! 

Ao corpo docente do Departamento de Serviço Social da UFRN, estendo os meus 

agradecimentos. Em especial, à querida professora Odília Sousa (in memoriam), pelas 

lembranças e marcas de incentivos deixadas em mim. 

Às minhas queridas amigas e amigos, de longe e de perto, que, por meio de mensagens 

e gestos, vibram com mais essa conquista. Em especial, Larisse e Nuara, que, em mundo e 

momentos tão distintos, tornaram-se exemplos de vida com as suas trajetórias e, certamente, 

foram às primeiras grandes incentivadores deste projeto de Mestrado. 

À minha querida turma do mestrado, pelas amizades consolidadas; pelas inúmeras 

trocas de experiências e conhecimentos; pelas mensagens instantâneas que “sopraram” como 

verdadeiros estímulos; e pelos momentos de terapia e debates, via “ZapZap” (risos)! 

Agradeço, em especial, a Keila, por ter compartilhado as angústias e conquistas, de cada etapa 

deste processo; pelo carinho; e por ter se tornado uma grande amiga e colaboradora deste 

trabalho.  



 

A todas as Assistentes Sociais entrevistadas, pelo respeito e atenção com a qual me 

receberam. Agradeço a oportunidade de poder dialogar com suas falas e ricas apreensões da 

realidade. Confesso que essas me acompanharam, literalmente, até nos meus sonhos (risos)! 

Deixo aqui registrado o meu respeito e profundo agradecimento!  

Ao CRESS/ 14ª Região, pelo apoio e pelas informações fornecidas, no processo de 

elaboração desse trabalho. Muito Obrigada! 

Ao Ministério Público do Trabalho, pelas informações e dados socializados, em 

especial, à Procuradora Regional do Trabalho, que nos concedeu uma entrevista, trazendo 

importantes reflexões para este trabalho. Agradeço ao Ministério do Trabalho e Emprego 

pelas contribuições concedidas. 

Ufa! Finalmente, o mestrado se encerra e com ele se firma a alegria de ter superado 

uma “avalanche” de acontecimentos que ora se manifestaram como obstáculos, ora se 

transformaram em ricos processos de aprendizagem. Hoje, sinto-me invadida pela sensação de 

uma nova fase da vida, com a certeza de que ainda preciso me aprofundar e viver novos 

desafios. Por isso, agradeço a todos e todas que, direta ou indiretamente, contribuíram com a 

materialização deste trabalho, que, para mim tornou-se um verdadeiro processo de produção 

de vida. Muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o assédio moral, 

Chefe tende a humilhar. 

Ofende, pune e berra, 

Quem vive a trabalhar, 

Demissão ou remoção, 

Usam-se pra castigar.  

 

[...]. 

 

Do grupo muito isolado, 

A vítima é excluída, 

Passa ser hostilizada, 

E interferir na vida, 

Sempre desprestigiada 

Quando é a preterida. 

 

Os distúrbios digestivos; 

O cansaço exagerado, 

Insônia ou sonolência, 

Palpitações lado-a-lado, 

Tremores e depressão, 

É quadro complicado. 

 

São diversas as doenças, 

Que veem trazendo sintoma, 

Angústia, crise de choro, 

Remédio muito se toma; 

E sentimento de culpa 

Ao suicídio se soma.  

 

(NANDO POETA, 2009). 



 

RESUMO 

 

As transformações ocorridas no mundo do trabalho capitalista, em especial a partir dos 

últimos decênios do século XX, acentuaram o processo de manipulação e dominação da 

classe trabalhadora, materializado, principalmente, por meio da naturalização e/ou 

banalização da violência, operada no ambiente do trabalho. Desse processo, emergem os 

elementos constitutivos do assédio moral, isto é, das práticas constrangedoras e humilhantes 

que se prolongam no tempo, degradando o gênero humano, e tornando-se objeto fecundo para 

o estudo, o debate e a intervenção dos profissionais da área do Serviço Social.  Dessa forma, 

assumimos a perspectiva de analisar as concepções e o trabalho dos Assistentes Sociais, que 

atuam na área de gestão de pessoas, perante o assédio moral no ambiente de trabalho. 

Propomos como objetivos específicos: apreender as configurações do assédio moral, no 

contexto contemporâneo de competitividade e de flexibilização do trabalho, bem como, as 

suas implicações na saúde do trabalhador; caracterizar a configuração dessa expressão da 

violência no trabalho, no município de Natal- RN; e analisar as competências e atribuições do 

Assistente Social no processo de prevenção, identificação e enfrentamento do assédio moral, 

no contexto do trabalho. Este estudo constituiu-se de uma abordagem qualitativa, referenciado 

no método dialético-crítico, logo adotamos como procedimentos metodológicos a pesquisa de 

referenciais teóricos, documental e de campo, realizada com auxílio de entrevistas 

semiestruturadas. Os sujeitos da pesquisa foram 09 (nove) profissionais de Serviço Social, 

que atuam na área de gestão de pessoas, em 5 (cinco) organizações, com natureza jurídica e 

ramos de atividades distintos, localizadas em Natal-RN. Entrevistamos ainda uma 

representante do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte (MPT-RN). Os 

resultados dessa análise indicam que o assédio moral, é uma expressão contemporânea da 

“questão social”, que se apresenta como demanda para os Assistentes Sociais- de forma 

silenciosa e/ou camuflada- sob a aparência de problemas relacionados à saúde do trabalhador 

ou de meros conflitos de relacionamento interpessoal, isto é, sem qualquer nexo causal com a 

organização do trabalho. O medo de perder o emprego, de não ser inserido no mercado de 

trabalho, e/ou de sofrer represálias, aprofunda os níveis de sujeição das vítimas do assédio 

moral. Daí decorre a importância dos Assistentes Sociais estarem habilitados para decifrar a 

realidade social, prevenindo e combatendo os elementos constitutivos do assédio moral. 

 

Palavras-chave: Assédio Moral. Violência. Trabalho. Serviço Social. 

 



 

ABSTRACT 

 

The changes ocurred in the world of capitalist labor, especially from the last decades of the 

20
th

 century, accentuated the process of manipulation and domination of the working class, 

materialized mainly through naturalization and / or trivialization of violence, conducted in the 

work environment. From this process, emerge the elements of bullying, that is, the 

embarrassing and humiliating practices which extend through time, degrading human race, 

and becoming fruitful object for study, debate and the intervention of the professionals of the 

Social Service area. Thus, we assume the perspective of analyzing the concepts and the work 

of social workers, whom work at people management area before the bullying in the 

workplace. We propose the following objectives: apprehend the settings of bullying, in the 

contemporary context of competitiveness and flexibility of work, as well as its implications 

for workers' health; characterize the background of this expression of violence at work in the 

municipality of Natal- RN; and analyze the powers and duties of the social worker in the 

process of prevention, identification and addressing of bullying in the context of work. This 

study consisted of a qualitative approach, based on the dialectical-critical method as soon as 

we adopt methodological procedures such as: theoretical knowledge, documental and field 

research, and performed using semi-structured interviews. The subjects of this research were 

nine (09) the Social Service professionals working in personnel management area, in five (5) 

institutions with legal and branches of different activities, located in Natal-RN. Even 

interviewed one (01) representative of the Public Ministry of Rio Grande do Norte Office 

(MPT-RN). The findings of this analysis indicate that bullying is a contemporary expression 

of "social question", which is presented as a demand for the Social-assistants – covered up 

and / or camuflage – under the guise of problems related to workers' health or mere conflicts 

of interpersonal relationships, that is, without any causal connection with the organization of 

work. The fear of losing  job, not to be inserted in the labor market, and / or suffering 

reprisals, deepens the subject levels of the victims of bullying. Hence the importance of Social 

Workers are capable to understand the social reality, by preventing and combating the 

elements of bullying. 

 

Keywords: Bullying. Violence. Work. Social Service. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sofrimento em silêncio causa uma doença silenciosa: a insanidade mental 

(SARAMAGO, 2015). 

 

Em pleno século XXI, constatamos que as manifestações da violência no e do trabalho 

sempre existiram. Na verdade, recentes são as expressões e/ou roupagens que essas 

assumiram ao longo do processo sócio-histórico. Em decorrência das transformações 

ocorridas no mundo do trabalho, convivemos diariamente sob a ameaça de antigos e novos 

desafios impressos, sobretudo por meio dos elevados índices de pobreza, fome, miséria, 

desemprego e violência. 

As mudanças na forma de gerir e organizar o trabalho não só repercutiram na forma de 

produzir mercadorias como também determinaram mudanças no modo de viver das pessoas e 

na emergência de novos riscos de acidentes, doenças e mortes no ambiente do trabalho. Com 

o aprofundamento do trabalho desgastado e humilhado, surgiram novas patologias (físicas e 

mentais) e manifestações do sofrimento da classe trabalhadora, que insistentemente são 

mantidas no campo da invisibilidade. 

O advento das modernas tecnologias regidas sob os moldes dessa sociabilidade 

capitalista determinou a flexibilização do trabalho inscrita na racionalização da produção e na 

intensificação do ritmo da execução das tarefas.  Em síntese, o sistema capitalista, mediado 

pela ideologia neoliberal, reestruturou a sua forma de produzir, administrar e organizar o 

trabalho, atingindo índices elevados de lucratividade e produtividade às custas do acirrado 

processo de exploração e dominação da classe que vive da venda de sua força de trabalho. 

Com o ritmo acelerado da economia, ocorreu o fechamento de postos de trabalho, a 

desregulamentação dos contratos (terceirização, trabalho parcial e temporário), o crescimento 

do setor informal, a demissão massiva de trabalhadores, além dos novos modelos de 

gerenciamento dos recursos humanos que foram adotados com vistas a capturar a 

subjetividade da classe trabalhadora, envolvendo-a com as metas de produção. 

No trabalho, as relações sociais foram e são conformadas a partir da negação do outro 

por meio do autoritarismo, da intimidação, da intolerância com as diferenças que, em vez de 

promover a autonomia, a criatividade, a alegria e o respeito mútuo, determinam a infelicidade, 

o crescimento das doenças e a impotência para construir estratégias de enfrentamento e 

resistência. É nesse contexto sócio-histórico que as expressões e faces da violência no 

trabalho encontram suas bases de sustentação, sendo compreendidas como toda e qualquer 
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prática e/ou comportamento agressivo, explícito ou implícito, que põe em risco a saúde física 

e mental dos trabalhadores
1
, além da sua imagem e identidade.  

Dentre essas expressões, constitui-se o assédio moral, ocorrido no ambiente do 

trabalho, que supera os elementos constitutivos das meras agressões (em seu sentido 

genérico), envolvendo o uso da força e do poder nas suas dimensões física, política, 

econômica, psicológica e moral (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2011). Apesar de se 

manifestar de formas diversas e receber terminologias distintas, essa prática do assédio moral 

consiste em atos e/ou comportamentos abusivos (interpessoal ou coletivo) que visam 

humilhar, constranger, desqualificar e desestabilizar psiquicamente o indivíduo ou o grupo- de 

modo repetitivo e sistemático- degradando as relações sociais e o gênero humano.  

No Brasil, o debate acerca do assédio moral é relativamente novo no âmbito 

acadêmico, apesar de ser assunto recorrente nas pautas de alguns sindicatos da classe 

trabalhadora, como é o caso dos bancários (BARRETO, 2011). Entretanto, o assunto alcançou 

contornos de alerta através do crescimento de indenizações judiciais relacionadas a condutas 

abusivas desenvolvidas no ambiente de trabalho (GARBIN, 2009). 

A motivação pelos estudos que discutem o assédio moral, no ambiente do trabalho, 

surgiu inicialmente, em decorrência do interesse pelas apreensões acerca da categoria 

trabalho, consolidada durante a realização da graduação em Serviço Social na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Nesse período, como bolsista de iniciação 

científica, acompanhamos o desenvolvimento de duas pesquisas
2
 que, de forma direta e/ou 

indireta, aproximaram-nos do debate acerca da importância do trabalho para a construção das 

identidades profissionais e pessoais na vida dos sujeitos. 

Entretanto, as leituras e os estudos sobre a categoria trabalho conquistaram destaque 

durante o desenvolvimento do estágio curricular obrigatório, realizado em um Assentamento 

Rural denominado de Bonsucesso, localizado no Município de Pedra Grande- RN. Nesse 

espaço, tivemos a oportunidade de nos aproximar dos anseios e dos desejos dos jovens rurais, 

                                                           
1
 Apesar de reconhecermos a importância histórica das lutas do movimento feminista contra as desigualdades 

perpassadas pela cultura, dominantemente masculina, para não incorrermos em equívocos que prejudiquem a 

leitura e a compreensão do texto escrito, utilizamos durante este trabalho termos no gênero masculino, para nos 

referirmos a mulheres e homens, conforme a norma formal da língua portuguesa. 
2
 Participei da Base de Pesquisa “Seguridade Social, Serviço Social e Relações de Gênero”, inicialmente como 

bolsista voluntária durante os períodos de 2006.1 a 2007.1, nas pesquisas “Um resgate histórico-teórico-

metodológico do Serviço Social em Natal-RN” e “O papel das mulheres na história do Departamento de Serviço 

Social em Natal- RN”, sob a Coordenação da professora Dra. Rita de Lourdes de Lima. Em seguida, de 2007.2 a 

fevereiro de 2008, na mesma base, participei como bolsista Pró- Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) da pesquisa 

“O regime de previdência social dos servidores públicos: impactos das últimas reformas para Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e seus servidores”, sob a coordenação da professora Dra. Odília Sousa de 

Araújo. 
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o que nos possibilitou apreender que, nas acepções desses, o trabalho representava, além de 

um instrumento viabilizador da autonomia e da independência financeira, uma possibilidade 

para a concretização de seus sonhos. Assim, desse processo foi elaborado o Trabalho de 

Conclusão de Curso de Serviço Social
3
 intitulado: “A Centralidade do Trabalho no Cotidiano 

dos Jovens do Assentamento Bonsucesso – Pedra Grande/RN”. 

A partir desse emaranhado de apreensões e experiências, durante o exercício 

profissional como Assistente Social do Setor de Gestão de Pessoas da Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e Parnaíba (CODEVASF)
4
, aproximamo-

nos dos estudos e reflexões sobre as manifestações da violência do e no trabalho, dentre elas o 

assédio moral. Considerando o sentido do trabalho para a vida dos sujeitos, constatamos a 

necessidade de apreender o assédio moral sob uma visão de totalidade, reconhecendo os seus 

desdobramentos para o processo trabalho/ saúde- doença. 

Ressaltamos que, na CODEVASF, assim como em outras empresas, os Assistentes 

Sociais são requisitados pelas organizações empregadoras para compreender a realidade e 

construir estratégias de promoção à “qualidade de vida”
5
 do empregado no ambiente de 

trabalho. Importa recordarmos que essa atuação está inscrita sob a lógica capitalista de 

produção, com vistas a criar um clima organizacional favorável ao desempenho das atividades 

ocupacionais e, principalmente, visando ao aumento da produtividade da força de trabalho.  

Diante da necessidade de decifrar a realidade, por meio do conhecimento teórico-

metodológico amadurecido pelo Serviço Social, ao longo da sua história, bem como do seu 

compromisso ético-político e das observações efetuadas a partir da dinâmica da organização 

em exercício, registramos algumas dificuldades nas relações interpessoais dos trabalhadores. 

                                                           
3
 Trabalho apresentado como requisito à Conclusão do Curso de Serviço Social, realizado na UFRN e concluído 

em 2008.1, sob a orientação da professora Dra. Severina Garcia de Araújo. 
4
  Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional. Apresenta-se com a finalidade de promover 

o desenvolvimento e a revitalização das bacias dos rios São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim, com a 

utilização sustentável dos recursos naturais e estruturação de atividades produtivas para a inclusão econômica e 

social. Atualmente, a área de atuação da Codevasf se estende pelos Estados de Minas Gerais, Bahia, 

Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Piauí, Maranhão, Goiás e Distrito Federal. Destacamos, ainda, que a inserção 

profissional nesse espaço sócio-ocupacional deu-se por meio de Concurso Público realizado em 2008.2, estando 

em exercício de janeiro de 2011 a abril de 2013, momento no qual solicitamos a autorização da suspensão de 

contrato, por 2 (dois) anos, para Cursar o Mestrado em Serviço Social na UFRN. 
5
 A expressão encontra-se entre aspas com a finalidade de ressaltar a sua abrangência e subjetividade conceitual 

disseminada, historicamente, pelos estudos e pelas organizações empresariais, conforme as características 

sociais, econômicas, políticas e culturais de cada época. Apesar do tema não ser recente, apenas a partir dos anos 

de 1950 e 1960 é que o debate tornou-se evidente nas diversas esferas e categorias profissionais. Mas, é nos anos 

de 1970 que o termo “Qualidade de Vida no Trabalho” (QVT) foi introduzido publicamente por Louis Davis, nos 

Estados Unidos, com o intuito de tornar o trabalho mais agradável e satisfatório (LIMA, 2006).   De acordo com 

Chiavenato (2004), a QVT registra duas posições antagônicas: de um lado os empregados, que reivindicam o seu 

bem-estar e satisfação no trabalho; e do outro, o interesse da organização na produtividade e na qualidade dos 

produtos e serviços. 
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Isto é, uma diferenciação de comportamentos e tratamentos estabelecidos entre os 

“colaboradores”, denominados de “empregados da casa”, e os prestadores de serviço, 

conhecidos como “terceirizados”.  

Sabemos que, em uma sociedade na qual impera o Modo de Produção Capitalista- 

MPC, o seu desenvolvimento emana da exploração da classe trabalhadora, da flexibilização 

dos direitos sociais e do trabalho e da precarização das condições de trabalho. Assim, nessa 

sociedade de classes, existem aqueles trabalhadores com vínculos trabalhistas formais com a 

organização, que gozam dos benefícios disponibilizados pela empresa, e aqueles prestadores 

de serviço, terceirizados, que são submetidos a contratos temporários e não usufruem dos 

mesmos benefícios e/ou direitos. 

Nessa realidade, constatada em diversas organizações, foi possível registrar fatores 

condicionantes a situações vexatórias, de humilhação e de plena violência física, moral e/ou 

psicológica, através de comentários depreciativos, insultos verbais e discriminatórios à 

convivência no ambiente de trabalho, que podem degradar a vida do trabalhador, pois afeta a 

sua motivação para o trabalho, a sua autoestima e a sua saúde física, psíquica e social. 

Dessas experiências acadêmicas e profissionais, o interesse pelos estudos e o debate 

sobre as manifestações da violência no trabalho foram despertados e acentuados, o que 

resultou na elaboração de um projeto de intervenção na empresa, intitulado de “Refletir para 

Prevenir
6
”. No entanto, o que torna pertinente o relato desse percurso é que, durante as 

pesquisas para a elaboração do referido projeto, identificamos, ainda que preliminarmente, 

que os estudos sobre o assédio moral se concentravam principalmente nas áreas de Psicologia 

e do Direito
7
, em outras palavras, eram escassos na área do Serviço Social

8
.  

                                                           
6
 Projeto elaborado em conjunto com uma Assistente Social da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, na 

tentativa de ampliar as estratégias de enfrentamento da violência no trabalho, isto é, com a finalidade de propor 

ações (cursos para os gestores e chefes imediatos; elaborar uma política de enfrentamento de condutas abusivas 

no ambiente de trabalho; reformular o código de ética da empresa com a finalidade de expor claramente a 

postura da empresa contrária à violência no ambiente de trabalho; estimular atitudes de urbanidade entre os 

empregados, dentre outros) além daquelas também importantes, mas meramente pontuais, tais como: promoção 

de palestras. Infelizmente, a proposta não foi totalmente desenvolvida devido aos diversos obstáculos, que não 

nos são pertinentes expor nessas limitadas páginas. Mas, foi possível promover uma palestra sobre Assédio 

Moral e um Curso sobre Relações Interpessoais, ambos ministrados por uma Psicóloga, professora do 

Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). 
7
 Apesar dessa tendência na abordagem do assédio moral, com a perspectiva de compreender os efeitos e as 

características dessa problemática, outras áreas do conhecimento têm despertado o interesse para o debate e os 

estudos, dentre elas: a Administração, a Medicina do Trabalho, a Psiquiatria e a Enfermagem.  
8
 Para maiores esclarecimentos, na época da elaboração do projeto “Refletir para Previnir”, identificamos apenas 

3 (três) materiais: 1 (um) Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social, apresentado na Universidade 

Estácio de Sá pela estudante Tatiane Aristides Barbosa (2008), intitulado O assédio moral nas organizações: um 

comprometimento à saúde do trabalhador; 1 (um) artigo da Revista Serviço Social e Realidade, intitulado O 

assédio moral como causa da rescisão indireta, escrito por  Andréa das Graças Souza e Adaílton Santos Costa 

(2010); e o CFESS Manifesta, Assédio Moral nas relações de trabalho, publicado em 10 de maio de 2011. 
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Essa tendência de abordar o assédio moral sob o “viés” da Psicologia ou do Direito 

denuncia a forma como essa expressão da violência vem sendo compreendida e tratada: ora 

sob os aspectos que psicologizam os comportamentos dos envolvidos nas agressões; ora sob a 

perspectiva de judicializar os atos como a fórmula da resolução dos conflitos. A terminologia 

“viés” se justifica, principalmente, porque se refere à maneira tendenciosa dessas abordagens 

de exacerbar determinados aspectos, desconsiderando outros, como é o caso dos estudos que 

negligenciam a categoria trabalho nas suas análises. (VIERA; LIMA; LIMA, 2012). 

 Não pretendemos aqui criticar as abordagens da Psicologia e/ou do Direito, mas sim 

reforçarmos a necessidade de tratar o assédio moral como um fenômeno complexo, polêmico 

e determinado pelo processo de exploração e dominação inerente à relação capital/ trabalho, 

que desestabiliza a vida daqueles acometidos por ele. Com esse direcionamento, 

reconhecemos que, para ser explicado e analisado, o assédio moral deve ser apreendido como 

uma expressão da “questão social”
9
 que se objetiva em um complexo circuito, que, por sua 

vez, (re) produz-se, em uma determinada sociedade, a partir de condições sócio-históricas 

específicas. 

Nesse entendimento, é importante pontuarmos que o assédio moral se manifesta 

principalmente de forma silenciosa e traiçoeira, pois ora se confunde com problemas de 

relacionamento interpessoal; ora é reconhecido como uma estratégia de gerenciamento de 

pessoas, para alcançar níveis elevados de produtividade. Isso nos revela que essa prática se 

mantém oculta numa fronteira tênue entre a legitimidade que os comportamentos agressivos 

conquistaram nessa sociabilidade e as dores sentidas pelas vítimas dessa violência do e no 

trabalho. 

O assédio moral é um modo específico de manipulação, agenciado, sobretudo, pelo 

medo que as vítimas têm de perder o seu emprego, de sofrerem discriminações entre os 

colegas ou outras formas de represálias, caso denunciem as agressões. Na tessitura deste 

debate, reconhecemos que o assédio moral é mais um dos elementos que compõe o processo 

de “precarização” do trabalho, uma vez que consiste em uma expressão da “questão social” e, 

sendo as múltiplas expressões da “questão social”, objeto sobre o qual incide o trabalho dos 

                                                           
9
 No decurso deste trabalho- seguindo o direcionamento de Netto (2004) e as explicações de Santos (2012)-, 

adotaremos a expressão “questão social” entre aspas, como forma de ressaltar a gênese conservadora dessa 

terminologia, assim como o entendimento de que ela, por si só, não existe na realidade, pois se trata de um 

conceito, e não de uma categoria. A partir dos esclarecimentos de Santos (2012), consideramos que a expressão 

da “questão social”, determinada pela desigualdade inerente à sociabilidade capitalista, é que pode assumir o 

estatuto de categoria, pois dispõe de existência real. 
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Assistentes Sociais, constatamos que os elementos constitutivos do assédio moral são desafios 

e matéria para o estudo, a análise e a intervenção dos profissionais da área de Serviço Social. 

A carência dos estudos sobre essa expressão da violência do e no trabalho, na área de 

Serviço Social, provocou-nos a seguinte inquietação: Qual é o entendimento dos Assistentes 

Sociais acerca do assédio moral? Daí se desmembrou novas questões norteadoras do trabalho, 

que ora apresentamos: Como a categoria profissional vem posicionando-se frente ao tema? 

Qual é o processo que tem materializado o assédio moral como demanda para o Serviço 

Social? Como chega essa demanda para o Serviço Social? Como o Assistente Social pode 

contribuir com o enfrentamento dessa violência sob a luz do seu conhecimento teórico-

metodológico, da sua capacidade técnico-operativa e do seu compromisso ético- político? Por 

que existem escassos estudos sobre o tema na área de Serviço Social? Os Assistentes Sociais 

reconhecem o assédio moral como uma das expressões da “questão social”? 

A partir dessas inquietações, traçamos como objetivo geral do presente trabalho: 

analisar as concepções e o trabalho dos Assistentes Sociais que atuam na área de gestão de 

pessoas no Município de Natal-RN
10

, perante o assédio moral no ambiente de trabalho. E 

como objetivos específicos, delimitamos: apreender as configurações do assédio moral no 

ambiente de trabalho, no contexto contemporâneo de competitividade e de flexibilização do 

trabalho, bem como as suas implicações na saúde do trabalhador; caracterizar a configuração 

do assédio moral no ambiente de trabalho no Município de Natal; e analisar as competências e 

as atribuições do Assistente Social no processo de prevenção, identificação e enfrentamento 

do assédio moral no ambiente de trabalho.  

A realização deste estudo tem relevância acadêmica, social e profissional, pois 

pretende contribuir com o acúmulo teórico acerca do assédio moral, considerando a categoria 

trabalho, em suas dimensões ontológico-históricas e ainda as mudanças contemporâneas da 

relação capital-trabalho.  Mister ressaltarmos as possíveis contribuições para o aprimoramento 

do exercício profissional dos Assistentes Sociais frente a essa expressão da violência do e no 

                                                           
10

 Inicialmente, havíamos proposto como recorte geográfico a Região Metropolitana de Natal (RMN), isto é, 

selecionaríamos organizações localizadas entre os 10 (dez) municípios do Estado do Rio Grande do Norte que 

compõe essa região: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Ceará-Mirim, Macaíba, Monte 

Alegre, Nísia Floresta, São José de Mipibu e Vera Cruz. Entretanto, após o levantamento realizado (durante o 

ano de 2013) com o apoio do CRESS/RN, das organizações com Assistentes Sociais em exercício na área de 

Gestão de Pessoas, bem como a partir das sucessivas aproximações com o objeto de estudo, constatamos que 

seria interessante entrevistarmos profissionais vinculados a organização com natureza jurídica e ramos de 

atividades distintas, pois, assim, teríamos uma amostra com representatividade válida. Nesses termos, 

considerando a viabilidade do desenvolvimento dessa proposta, decidimos realizar a pesquisa apenas no 

Município de Natal- RN, local de consolidação do mestrado.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_do_Amarante_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Extremoz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1-Mirim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maca%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Alegre_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Alegre_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADsia_Floresta_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Mipibu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vera_Cruz_(Rio_Grande_do_Norte)
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trabalho e para os estudos das diversas ciências, uma vez que a violência é um tema amplo, 

abrangente e de abordagem multiprofissional e interdisciplinar. 

Considerando que são as características do objeto em análise e as orientações teóricas 

que direcionam o método mais adequado à investigação de um problema específico- a fim de 

atingir os objetivos propostos-, realizamos um estudo, com a abordagem qualidade, 

referenciado na perspectiva crítico-dialética como totalidade em movimento. Assim, 

destacamos que: “A abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do 

investigador, justifica-se, sobretudo, por se uma forma adequada para entender a natureza de 

um fenômeno social” (RICHARDSON, 2014, p. 79). 

De acordo com Minayo (2006), quando o objeto de estudo consiste no ser humano, 

que pensa sobre o que faz e interpreta suas ações na e a partir da realidade vivida, dificilmente 

pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos. Assim, não existem escalas de 

hierarquia entre as abordagens; na verdade, existem problemas que podem ser investigados 

por meio de uma metodologia quantitativa, enquanto outros exigem uma metodologia de 

conotação qualitativa e objetos que necessitam de ambas as abordagens simultaneamente. 

 Compreendendo o assédio moral como uma consequência da interação existente entre 

o contexto de trabalho e as ações dos sujeitos nesse espaço, constatamos a necessidade 

metodológica de dialogar com autores que discutem a categoria trabalho em suas dimensões 

ontológicas- históricas e as mudanças contemporâneas apreendidas a partir da relação 

capital/trabalho que comprometem o aprofundamento das manifestações da “questão social” e 

interferem, sobremaneira, no trabalho do Assistente Social. A título de exemplo, destacamos: 

Antunes (1996; 2010); Iamamoto (2008); Lessa (2012a; 2012b); Lukács (2013); Marx (1987; 

2004a). 

Nesse percurso metodológico, desenvolvemos uma revisão bibliográfica baseada em 

referenciais especializados sobre o assédio moral, dentre eles: Barreto (2013); Diniz (2014); 

Figueredo (2012); Hirigoyen (2005; 2009); Heloani (2015) dentre outros. Diante das 

dificuldades, preliminarmente, registradas em encontrar estudos e produções sobre o tema na 

área de Serviço Social, realizamos uma pesquisa bibliográfica e documental sobre o assédio 

moral nos anais mais recentes do Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social 

(ENPESS)
11

 e do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS)
12

. Quanto aos 

                                                           
11

 Encontro direcionado aos pesquisadores, professores, supervisores de campo e estudantes de Serviço Social e 

áreas afins. 
12

 Evento de natureza político- científica, reúne a cada três anos aproximadamente 3.000 (três mil) profissionais 

e estudantes da área de Serviço Social, sendo reconhecido como o maior evento da categoria. Ressaltamos ainda 

que os seus debates subsidiam a construção da agenda política das entidades nacionais do Conjunto Conselho 
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periódicos, adotamos as Revistas “Serviço Social e Sociedade” e a “Temporalis”, por 

considerá-las de grande circulação no meio profissional. 

É importante esclarecermos que, ao adotarmos a pesquisa bibliográfica e documental 

nos procedimentos metodológicos, não assumimos a pretensão de analisar os anais, os 

periódicos e os estudos sobre o assédio moral encontrados na área de Serviço Social, mas sim 

de utilizá-los como referenciais de apoio às reflexões sobre o processo de materialização 

dessa expressão da violência como demanda profissional e suas tendências. Nesses termos, 

delimitamos a pesquisa das produções referentes aos 03 (três) últimos encontros: XII 

CBAS/2007, XIII CBAS/2010 e o XIV CBAS/2013 (realizados, respectivamente, em Foz do 

Iguaçu- PR, Brasília e Águas de Lindóia- SP) e o XI ENPESS/2008, XII ENPESS/ 2010, XIII 

ENPESS/2012 (ocorridos, respectivamente, em São Luís – MA; Rio de Janeiro- RJ; e Juiz de 

Fora- MG). Em relação aos periódicos, delimitamos as publicações dos últimos 05 (cinco) 

anos, isto é, de 2009 a 2013.  

É fundamental esclarecermos que, apesar do interesse pelo tema ter surgido durante o 

exercício na CODEVASF, decidimos não desenvolver a pesquisa na referida empresa por 

considerarmos o assédio moral um problema complexo de ser identificado e compreendido, 

logo a aproximação, o envolvimento e as relações sociais estabelecidas nesse espaço de 

atuação profissional dificultariam o estudo e a apreensão do real. 

Com esse direcionamento, entre os meses de agosto a outubro de 2013, realizamos 

uma pesquisa exploratória com o apoio do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) da 

14ª Região (Rio Grande do Norte), com o objetivo de identificar o quantitativo de Assistentes 

Sociais em exercício na área de gestão de pessoas, em Natal-RN. Consideramos os 

profissionais de Serviço Social desse espaço sócio-ocupacional, por ser a área de gestão de 

pessoas (ou recursos humanos para algumas organizações) privilegiada no sentido de 

identificar o processo de adoecimento e desgaste mental no trabalho, pois atua diretamente 

com as demandas (de saúde, de assistência social, de relações interpessoais, dentre outras) dos 

empregados.  

Nesses termos, a partir do levantamento mencionado, contabilizamos o universo de 12 

(doze) organizações fixadas em Natal-RN com Assistentes Sociais desenvolvendo as suas 

atividades na área de gestão de pessoas. Desse quantitativo, selecionamos intencionalmente a 

                                                                                                                                                                                     
Federal de Serviço Social (CFESS)/ Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), Associação Brasileira de 

Pesquisa e Ensino em Serviço Social (ABEPSS) e Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social 

(ENESSO), constituindo um importante espaço de divulgação das produções científicas e técnicas da área de 

Serviço Social, por meio da apresentação de trabalhos e comunicações orais dos profissionais e estudantes, além 

de promover o lançamento de diversos livros.   
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amostra de 5 (cinco) organizações, considerando como critério principal a natureza jurídica e 

o ramo de atividade, distintos entre si. Destacamos que o interesse e a disponibilidade 

manifestada pelos profissionais de Serviço Social para participar da pesquisa (como sujeitos 

entrevistados) também determinaram a escolha dessa amostra. 

Inicialmente, o objetivo era entrevistar apenas 1 (um)  Assistente Social de cada lócus 

de investigação, isto é, um total de 5 (cinco) Assistentes Sociais. No entanto, a partir dos 

contatos realizados por meio de visitas e/ou por telefone, esse quantitativo sofreu alterações. 

Em algumas organizações, constatamos que a área de gestão de pessoal, além de receber 

nomenclaturas distintas (como Departamento de Pessoal, Recursos Humanos, Unidade de 

Gestão de Pessoas, dentre outras) apresentava-se subdivida em: departamentos que atendem 

às demandas de pagamento, remoção e contratação de empregados ou servidores; 

departamentos ou unidades responsáveis pelas atividades de atenção à saúde (como, por 

exemplo, o afastamento de funcionários por motivo de saúde); e setores/ departamentos de 

desenvolvimento de pessoal que realiza atividades de treinamento e aperfeiçoamento dos 

funcionários, dentre outros. Nesse sentido, encontramos Assistentes Sociais que, apesar de 

estarem vinculados a uma mesma organização, atuavam em departamentos com nomenclatura 

diferentes, mas eram responsáveis por atividades articuladas e referenciadas como da área de 

gestão de pessoas.  

Mediante realidade, estabelecemos uma “amostra não probabilística intencional”
13

 de 

9 (nove) Assistentes Sociais, como sujeitos dessa pesquisa: 2 (duas) vinculadas a uma 

autarquia, 3 (três) de uma empresa pública federal, 2 (duas) de uma sociedade de economia 

mista, 1 (uma) de uma empresa privada e 1 (uma) de um órgão público do poder executivo 

estadual. Para facilitar a leitura e o entendimento do perfil das entrevistadas, esses foram 

expressos em notas de rodapé no decorrer do trabalho e ainda podem ser encontradas no 

formato de tabela (Apêndice A). 

Antes de iniciamos a pesquisa empírica, submetemos o projeto de pesquisa à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN- o Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL)-, conforme prevê a Resolução Nº 466/ 2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(Anexo A). Com a autorização do Comitê, iniciamos a pesquisa e agendamos as entrevistas 

semiestruturadas, por meio do contato direto, com as 9 (nove) Assistentes Sociais 

selecionadas.  No procedimento de coleta dos dados, adotamos o contato direto com os 

                                                           
13

 Consiste na área de execução da pesquisa (parcela da população ou do universo) delimitada a partir de critérios 

(julgamentos) preestabelecidos (RICHARDSON, 2014). Em outras palavras, o pesquisador usa o seu julgamento 

para selecionar os membros da população entrevistada, que são fontes de informação precisa. 
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sujeitos da pesquisa por considerar que, dessa forma, o pesquisador poderia explicar de 

imediato as dúvidas surgidas durante o processo em relação às perguntas do roteiro e aos 

objetivos da pesquisa (RICHARDSON, 2014).  

Essas entrevistas ocorreram - com o auxílio de um roteiro, com perguntas abertas - no 

local de trabalho das Assistentes Sociais durante o segundo semestre de 2014 e tiveram 

duração em torno de quarenta a sessenta minutos (Apêndice B). Esclarecemos que 6 (seis) 

entrevistas foram realizadas individualmente e 1 (uma) ocorreu de forma coletiva com a 

participação de 3 (três) Assistentes Sociais vinculadas à mesma organização, porém atuando 

em setores diferentes. Essa estratégia foi adotada na Empresa Pública, a partir de uma 

proposta lançada pelas próprias Assistentes Sociais, considerando as suas afinidades e 

disponibilidades.  

No início do processo de coleta de dados por meio das entrevistas, os sujeitos foram 

informados sobre os objetivos, as motivações e a garantia do sigilo e da confidencialidade. A 

autorização das entrevistas foi efetuada por meio da assinatura do Termo de Autorização para 

Gravação de Voz (Apêndice C) e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice D). Em consonância com a Resolução 466/ 2012, para manter a confidencialidade 

e o sigilo das informações repassadas pelas entrevistadas, os seus nomes foram substituídos 

por aqueles de Assistentes Sociais exiladas
14

 durante o período da Ditadura Militar.  

Ressaltarmos que a escolha desses nomes não se deu de forma aleatória, pois, apesar 

das especificidades e peculiaridades existentes em cada momento histórico, consideramos que 

a violência e a repressão sofrida durante o período ditatorial foram expressamente ocultadas e 

negligenciadas, assim como é, nos dias atuais, a violência no e do ambiente do trabalho, 

principalmente, nos moldes do assédio moral. Dessa forma, adotamos essa estrutura com a 

perspectiva de dar visibilidade a essas expressões da violência, assim como apoiar o projeto 

lançado pelo CFESS em 2012, “Serviço Social, memórias e resistência contra a Ditadura” 
15

; 

e o trabalho desenvolvido pela Comissão Nacional da Verdade (CNV)
16

.  

                                                           
14

Ana Guedes, Bia Abramides, Cândida Moreira Magalhães, Joaquina Barata, Maria Lúcia de Souza Carvalho, 

Marilda Iamamoto, Marilea Porfírio, Rosalina Santa Cruz e Yara Spadini. Para facilitar a leitura e a escrita no 

decorrer do trabalho, esses pseudônimos foram destacados em itálico e expressos por meio dos seus dois 

primeiros nomes.  
15

 Visa reunir depoimentos de Assistentes Sociais que sofreram violações de direitos, quando lutavam pela 

liberdade e pela democracia, no período de 1964 a 1988 no Brasil. Com a proposta de organizar e registrar os 

depoimentos em um livro, o CFESS assume o compromisso de romper com anonimato, dando visibilidade às 

conquistas, lutas e resistências travadas nesse período ditatorial, mas esquecidas pelos livros de história. Para 

maiores informações consultar: <http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/968>. 
16

A CNV foi criada pela Lei 12.528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012, com a finalidade de apurar graves 

violações de direitos humanos, ocorridas no período da Ditadura Militar. Para maiores informações, ver: < 
http://www.cnv.gov.br/>. 
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Com o objetivo de apreender a situação do assédio moral no ambiente de trabalho no 

Município de Natal-RN, realizamos ainda uma entrevista semiestruturada
17

 com uma 

representante do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte (MPT-RN)
18

/ 21ª 

Região, lotada na Procuradoria Regional do Trabalho em Natal – Sede, e identificada no 

decorrer deste estudo a partir do cargo que ocupa: Procuradora Regional do Trabalho
19

. Essa 

maneira de identificação foi adotada com a finalidade de resguardar o sigilo e a 

confidencialidade das informações repassadas. 

O processo de coleta de informações acerca dos casos de assédio moral em Natal-RN
20

 

também se deu com a consulta de relatórios das autuações e denúncias acompanhadas pela 

“Coordenadoria da Defesa de Interesses Difusos e Coletivos (CODIN)”- vinculada ao 

Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte (MPT-RN) e pela “Comissão 

Regional de Igualdade de Oportunidades, de Raça e Etnia, de Pessoas com Deficiências e de 

Combate à Discriminação”, responsável pelos casos acompanhados pela Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego no RN
21

. 

Os procedimentos de análise dos dados coletados ocorreram a partir da técnica de 

“análise de conteúdo”, apreendido por Bardin (1979) como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações ou mensagens que, por meio de procedimentos sistemáticos e 

objetivos, buscam ir além das palavras. Essa técnica contempla diferentes fases: a pré-análise; 

                                                           
17

 Essa ocorreu com o auxílio de um roteiro de entrevista, com perguntas abertas ( Apêndice E). 
18

 O Ministério Público do Trabalho (MPT) é o ramo do Ministério Público da União (MPU), que atua na 

fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista, quando dispõe de matéria de interesse público, 

regularizando e mediando as relações entre empregados e empregadores. O MPU promove ação civil pública- no 

âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais, 

constitucionalmente, garantidos aos trabalhadores- bem como pode requisitar diligências e fiscalizações por 

parte dos auditores fiscais do Trabalho que integram a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 

(SRTE). Informação disponível em:< http://www.prt21.mpt.gov.br/procuradorias/prt-natal>. Acesso em: 20 mar. 

2015. 
19

 Essa expressão também está destacada de itálico no decorrer do trabalho, assim como os pseudônimos 

atribuídos às Assistentes Sociais entrevistadas. Importante destacarmos que a escolha dessa representante do 

MPT-RN/ 21ª Região como entrevistada se deu a partir dos contatos por telefone e em visita à organização, na 

qual identificamos que a referida Procuradora já havia acompanhado casos de assédio moral no Estado. Assim, 

formalizamos a solicitação de uma entrevista, expondo a finalidade e o compromisso da pesquisa. A entrevista 

ocorreu no primeiro semestre de 2015 na sala da Procuradora, com a duração de 35 minutos. Nesse momento, 

esclarecemos as dúvidas referentes à pesquisa e a autorização da entrevista foi oferecida por meio da assinatura 

do Termo de Autorização para Gravação de Voz (Apêndice C) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice D).  
20

 A perspectiva inicial era entrevistar 03 representantes: um do Ministério Público do Trabalho, um da 

Delegacia Regional do Trabalho de Natal-RN e outro de algum sindicato com ampla atuação no RN ou em 

Natal-RN. Entretanto, em contato com a Delegacia, não conseguimos os dados solicitados, pois não dispunha de 

um banco sistematizado dos casos atendidos sobre o assédio moral, sendo, assim, encaminhados para a 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no RN, na qual tivemos acesso a um relatório dos casos 

acompanhados, mas não foi concedida a entrevista com algum representante. Quanto ao sindicato, não 

conseguimos identificar um representante que nos concedesse entrevista e dados. 
21

 Unidade Administrativa Descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no Rio Grande do 

Norte. 
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a exploração do material (codificação, classificação e categorização) e o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação (BARDIN, 1979). É importante frisarmos que essas 

etapas não necessariamente ocorrerem de forma sequencial, pois dependem dos objetivos de 

estudo, da natureza do material disponível e da perspectiva teoria referenciada (MINAYO, 

2006). 

Nesse processo de pesquisa, reconhecermos que a flexibilidade no desenho 

metodológico e na apreensão dos dados garante o movimento dialético, no qual o objeto de 

estudo pode ser constantemente revisitado. Assim, o desvendar do real e a apreensão de sua 

essência consistem em “aproximações sucessivas que não são lineares”, pois o que prevalece 

são os elementos produzidos social e historicamente (MIOTO; LIMA, 2007).  

Dessa maneira, os resultados desta pesquisa estão estruturados em 4 (quatro) capítulos, 

sendo o primeiro constituído da introdução, que ora se apresenta. No segundo capítulo, 

considerando o debate acerca da centralidade ontológica da categoria trabalho na vida do ser 

social, discutimos as transformações ocorridas no mundo do trabalho e suas implicações para 

a saúde do trabalhador, seguindo a prerrogativa de que é a partir da história que os fenômenos 

emergentes são devidamente apreendidos.  

No terceiro capítulo, apreendemos acerca do conceito e dos elementos constitutivos do 

assédio moral no ambiente de trabalho, a partir das acepções das Assistentes Sociais 

entrevistadas, considerando as pesquisas já desenvolvidas nas diversas áreas do conhecimento 

(Psicologia, Direito, Administração, Enfermagem, Medicina do Trabalho, Serviço Social, 

dentre outras) para não incorrermos na tendência de fragmentar o estudo sem estabelecer as 

relações existentes. Nessa ótica, também discorremos acerca das consequências da prática do 

assédio moral para a vida e saúde dos trabalhadores. 

No quarto capítulo, tratamos do assédio moral no ambiente de trabalho como 

expressão da “questão social”, reconhecendo-o como “matéria-prima” para os estudos, 

debates e intervenções dos Assistentes Sociais. Em seguida, a partir do conteúdo dos 

discursos das entrevistadas, provocamos o debate acerca das atribuições e competência do 

Assistente Social diante das demandas apresentadas e configuradas como assédio moral no 

ambiente do trabalho. Nas considerações finais, são esboçados algumas impressões e desafios 

emergidos durante o processo de pesquisa e apreensão do objeto de estudo. 
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                                                                                                              “Esfera Amarela” (TONY LIMA, 2012). 
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2 “O TEMPO RODOU NUM INSTANTE, NAS VOLTAS DO MEU CORAÇÃO”
22

: AS 

TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E SUAS IMPLICAÇÕES 

PARA SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

Sem um trabalho, toda a vida se corrompe. Porém com um trabalho sem 

alma, a vida se asfixia e morre. (CAMUS, 2009). 

 

Ao longo da história da humanidade, o mundo do trabalho passou por transformações 

que repercutiram na forma de gerir e organizar o trabalho, mas que trouxeram, 

principalmente, impactos violentos para a saúde do trabalhador, pois não é incomum 

situações/casos de acidentes, doenças e mortes ocorridas no ambiente de trabalho, mesmo 

com os elevados índices de subnotificação. Diante de tal assertividade, ao assumimos a 

perspectiva de apreender a essência dessas metamorfoses no mundo do trabalho e suas 

implicações para a saúde daqueles que vivem da venda de sua força de trabalho 

(trabalhadores), consideramos importante discutir, inicialmente, o significado da categoria 

trabalho para a vida do ser social, e, portanto, as suas dimensões ontológica e histórica. 

Nesse sentido, na primeira seção, apreendemos o trabalho como categoria fundante do 

ser social, ressaltando que a existência dos homens
23

 está enraizada nele de tal maneira que 

sem o trabalho, nem os homens nem a história existiriam
24

. Esse direcionamento endossa o 

pressuposto teórico que defende a centralidade ontológica da categoria trabalho na vida do ser 

social, constatando que, em cada momento histórico, o trabalho assume formas, objetivos e 

finalidades distintas das sociedades anteriores, o que implica mudanças na vida da 

humanidade. 

A partir dessas reflexões, na segunda e última seção, assumimos a perspectiva de 

apreendermos as condições de saúde do trabalhador. Nessa sociabilidade capitalista, tanto os 

sentidos da categoria trabalho, para a vida dos homens e mulheres, como as transformações 

ocorridas no mundo do trabalho são ressaltados para não incorrermos no equívoco de 

banalizar as relações sociais, perdendo a historicidade dos acontecimentos. Desse debate, 

constatamos que, no contexto sócio-histórico, as mutações ocorridas na organização do 

                                                           
22

 Trecho retirado da música “Roda Viva”, de autoria de Chico Buarque de Holanda (1968), que, por meio do 

uso de metáforas, visava despistar a censura, impressa durante o período ditatorial no Brasil, além de denunciar 

as tramas da violência e da opressão vivenciadas pelo povo brasileiro durante a Ditadura Militar.   
23

 É importante reforçamos que nesta seção específica, utilizaremos, em alguns momentos, a terminologia 

homem/ homens  para nos referirmos ao gênero humano, constituído, necessariamente, por homens e mulheres. 
24

 Ressaltamos que não temos a pretensão de resgatar em profundidade os estudos de Marx, acerca da categoria 

trabalho, nem de efetuarmos uma análise detalhada sobre a importância do trabalho na ontologia de Lucáks, 

principalmente, se consideramos que esses são temas já devidamente explorados na literatura crítica, tanto no 

âmbito do Serviço Social quanto nas áreas fins. 
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trabalho, sob a lógica da dominação/ exploração do trabalho humano, repercutem tanto na 

forma de produzir mercadorias como na maneira de ser da classe trabalhadora, e de gerenciar 

a força de trabalho, o que pode a vir determinar a intensificação da violência operada no 

ambiente de trabalho. 

 

2.1 “TUDO ESTÁ LIGADO À CATEGORIA PRINCIPAL: TRABALHO!”
25

 

 
O trabalho é a condição fundamental de toda vida humana; e o é num grau 

tão elevado que, num certo sentido, pode-se dizer: o trabalho, por si mesmo, 

criou o homem (ENGELS, 1979, p. 215).  

 

Em pleno século XXI, vivemos e enfrentamos amplos desafios no mundo do trabalho, 

social e historicamente determinados, mas preteritamente ancorados na forma de organizar e 

administrar o trabalho. Nesse sentido, partirmos do pressuposto de que todo estudo que 

assume a pretensão de analisar as formas mais aviltantes de degradação do gênero humano e 

suas manifestações, na ordem de uma sociabilidade capitalista, não pode abster-se de 

considerar o elemento que lhes é fundante: o trabalho. 

Os pressupostos que norteiam esta pesquisa (re) afirmam a centralidade da categoria 

trabalho com o intuito de, numa perspectiva de totalidade
26

, aprender as complexas e 

contraditórias relações que perpassam o ser social nos seus múltiplos espaços de criação e 

desenvolvimento. Mediante direcionamento, o estudo referente ao assédio moral no ambiente 

de trabalho, seus determinantes, suas características e particularidades, bem como sua relação 

com o Serviço Social não poderia desconsiderar as reflexões acerca da dimensão histórica e 

ontológica da categoria trabalho
27

 e, sobretudo, as condições que o trabalho assume na 

sociabilidade capitalista. 

Ao pensarmos no trabalho, nos dias atuais, torna-se preponderante consideramos as 

suas formas originárias, de seu entendimento, na base das relações sociais de produção e de 

                                                           
25

 Trecho retirado da entrevista com a assistente social Rosalina  Cruz, ao destacar as mudanças no mundo como 

um dos fatores, que, na sua compreensão, determinam o assédio moral no ambiente de trabalho. Destacamos 

ainda que ela atua, aproximadamente, há 1(um) ano e 5 (cinco) meses em uma Autarquia, com ramo de atividade 

na educação e, atualmente, é mestranda em um programa de pós-graduação na área de “Trabalho, Estado e 

Política Social”. 
26

 Para evitar equívocos na compreensão, ressaltamos a diferença ontológica entre totalidade e singularidade, 

sendo que aquela, aqui empregada, não se refere à justaposição dos atos singulares, mas sim à síntese, isto é, na 

totalidade encontramos as singularidades e as relações que se desdobram, processualmente, entre elas. 
27

 Nos limites deste trabalho, é impossível consignarmos o conjunto de autores que discutem o trabalho como 

categoria fundante do ser social: ver a segunda parte da obra “Para uma ontologia do ser social”, de Lukács 

(2013); “Mundo dos Homens: Trabalho e ser social”, de Lessa (2012a); livro I de “O Capital: crítica da 

Economia Política” (1987), dentre outros; inclusive, sugeridos por Netto e Braz (2006), em “Economia Política: 

uma introdução crítica”. 
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distribuição dos bens que satisfazem as necessidades do ser humano. Assim, iniciamos com 

uma frase, já bastante conhecida de Marx e Engels (2007, p.87): “O primeiro pressuposto de 

toda vida humana é, obviamente, a existência de indivíduos humanos vivos”, isto é, para se ter 

história humana é necessária a existência de “pessoas vivas” para fazerem história, mas, para 

se ter “pessoas vivas”, é necessário que estas sejam  mantidas todos os dias de alguma forma. 

Essa apreensão permite- nos intuitivamente o seguinte questionamento: como é que 

essas vidas se mantêm, ao longo do tempo, para assim fazer história? Caio Antunes (2013), 

seguindo Marx e Engels, explica que o ser humano é um ser biológico e social que necessita 

da natureza para atender às suas necessidades de sobrevivência. Entretanto, com essa 

perspectiva, a natureza não está pronta e adequada para o ser humano de modo imediato, ela 

precisa ser transformada e adaptada, conforme as necessidades (carências) física, biológica e 

social do homem. 

Na ontologia marxiana-lukacsiana, os homens e as mulheres somente podem oferecer 

condições para a existência de suas vidas, se realizarem, continuamente, transformações sobre 

a natureza na qual estão inseridos. Em outros termos, o ser humano modifica a natureza 

(matéria natural) para atender às suas necessidades, por meio do seu trabalho manual, 

tornando-se esse a “peça chave” do intercâmbio entre homem e natureza (SANTOS, 2009). 

Esse trabalho útil, além de ser o intercâmbio homem- natureza, também é uma 

atividade manual que “põe em movimento as forças naturais” que o homem possui em sua 

“corporalidade”, isto é, braços, pernas, cabeça e mão para consumir produtivamente as forças 

da natureza. Esta é a condição essencial do metabolismo entre homem e natureza, 

independentemente, das formas sociais de vida (LESSA, 2012a). 

O processo de satisfação das necessidades humana implica a compreensão da 

transformação da natureza em produtos imprescindíveis à produção e reprodução do ser 

social, uma perfeita interação metabólica homem-natureza, por meio do trabalho, o que 

explica a dimensão ontológica da categoria trabalho. Nesse sentido, o labor, como trabalho 

útil à manutenção da vida, cria valores de uso, não nos moldes econômicos, mas sim nos 

termos de um produto do trabalho que poderá ser utilizado para a reprodução da existência 

humana (LUKÁCS, 2013).  

Marx (1987, p.42) afirma que “A utilidade de uma coisa faz dela um valor–de-uso”, 

isto é, o valor de uso, natural, de qualquer “coisa” consiste na sua capacidade de satisfazer as 

necessidades. Na análise ontológica de Lukács (2013), o conceito de trabalho está 

precisamente delimitado como uma atividade exlusivamente humana, que transforma a 
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natureza nos bens necessários à reprodução social do homem, fundando-se um processo 

histórico que “afasta as barreiras naturais” e, ao longo do tempo, permite que os homens se 

distanciem da natureza, em um autêntico ser social, com leis de desenvolvimento histórico, 

completamente distinto das leis que regem os processos naturais e/ou biológicos (LESSA, 

2012b). 

As atividades realizadas para atender às necessidades de sobrevivência são 

generalizadas entre as espécies (animal e humana), entretanto se processam em circuitos 

diferentes, por exemplo: enquanto os pássaros constroem institivamente seus ninhos para 

abrigar a si e aos seus filhotes, o homem projeta inicialmente na mente (idealmente) a sua 

casa (produto do seu trabalho) antes de executar as ações necessárias à atividade (NETTO e 

BRAZ, 2006). 

Em outros termos, o pássaro já nasce “programado”, “determinado geneticamente”, 

para construir sua casa ou suprir as suas necessidades “biologicamente estabelecidas” numa 

perfeita relação imeditada entre animal e natureza. Já o ser humano idealiza teleologicamente 

(projeta na mente) os meios e o resultado do seu trabalho (objetivação) antes de inicar o 

processo construção e conclusão da casa (NETTO e BRAZ, 2006). 

Lukács (2013, p.51) afirma que “[...] nem é preciso repetir Marx para entender que 

qualquer trabalho seria impossível se ele não fosse precedido de um tal pôr, que determina o 

processo em todas as suas etapas”. Esse “tal pôr” que Lucáks (2013) menciona consiste na 

necessidade humano-social de projetar na mente tanto o produto que se deseja alcançar no 

final do processo de trabalho como os meios adequados (ferramentas, dentre outros) para 

realizar aquela determinada atividade manual. Logo, apreendemos que, para o ser social, o 

conhecimento objetivo que fundamenta os meios para realização do “pôr fim” é mais 

importante do que satisfação de uma necessidade específica. “A conseqüência disso é que, em 

cada processo singular de trabalho, o fim regula e domina os meios” (LUKÁCS, 2013, p. 57). 

Em resumo, Lessa (2012b, p. 32-33, grifo do autor) afirma que as conexões 

ontológicas inerentes ao trabalho são:  

 

 1) a ação sobre a natureza e seu resultado são sempre projetados na 

consciência antes de serem construídas na prática; 2) esta capacidade de 

idealizar (isto é, construir na ideia) antes de objetivar (isto é, construir 

objetivamente) possibilita a escolha entre as alternativas de cada situação e; 

3) escolha feita, inicia-se a objetivação, que é sempre uma transformação da 

realidade; por isso toda objetivação produz uma nova situação, pois a 

realidade já não é mais a mesma (em alguma coisa ela foi transformada). 
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Lukács (2013), seguindo Marx, defende que a atividade humana tem o caráter 

determinante e específico de ser a única na esfera natural que é uma “atividade posta”, isto é, 

uma ação laborativa do ser humano que tem a peculiaridade de ser a conformação objetiva de 

um fim que foi previamente ideado. Isso significa que o homem, antes de processar a 

atividade laborativa, projeta na mente o fim e os meios necessários para realizar a sua ação. 

Nas palavras de Marx (1987, p. 202, grifo nosso), o trabalho é: 

 

[...] um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que 

o ser humano com sua própria ação, impulsiona, regula e controla o 

intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma 

de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo, braços, e 

pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, 

imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza 

externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. 

Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e submete ao seu domínio o 

jogo das forças naturais. [...] No fim do processo do trabalho lhe aparece um 

resultado que já existia antes idealmente na imaginação do trabalhador. Ele 

não transforma apenas o material sobre o qual opera; ele imprime ao 

material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei 

determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua 

vontade.  

 

Podemos concordar que a distinção fundamental entre a produção animal e a do homem 

está no caráter livre e consciente com que este último empreende sua ação. Enquanto o animal 

age imediatamente, de acordo com os seus instintos naturais, com a sua atividade vital, o 

homem faz de sua atividade vital um objeto da sua vontade e da sua consciência (LUKÁCS, 

2013). 

Na tessitura deste arcabouço, o conceito de trabalho aqui empregado somente pode ser 

aplicado, em última instância, ao trabalho humano, pois não é operado como uma ação 

imediata sobre a matéria natural, antes disso, exigem-se instrumentos; não é realizado com a 

finalidade de cumprir determinações genéticas; pelo contrário, são necessários habilidades e 

conhecimentos que se adquirem e se renovam, ao longo do tempo; por fim, é uma atividade 

que não satisfaz de forma limitida e “invariável”
28

 as necessidades, nem supre de maneira 

“fixa” (NETTO e BRAZ, 2006). 

Desse processo de objetivação (transformação da natureza) surgem novas situações, 

generalizações, abstrações e possibilidades de realização da atividade humana. Assim, o 

indivíduo que operou aquela atividade manual jamais será o mesmo. Ao manusear uma 

                                                           
28

 Invariável no sentido de que, apesar de algumas necessidades humanas serem permanentes (alimentação, 

abrigo, reprodução biológica, dentre outras), essas variam quanto às suas formas, implicando o surgimento de 

novas necessidades humanas (NETTO e BRAZ, 2006). 
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transformação na natureza, o homem cria algo novo e muda a si mesmo, isto é, quando 

trabalha o ser social (humano) transforma e é transformado, por meio do trabalho (LUKÁCS, 

2013). 

O homem adquire novos conhecimentos e habilidades que serão e são acumulados e 

aperfeiçoados, ao longo da história, transformando o próprio ser humano e toda a sociedade, 

que se encontra diante de um novo objeto, isto é, tanto os indivíduos como a sociedade 

evoluem nos termos da transformação e transição de um estágio a outro
29

. Nas palavras de 

Lessa (2012b, p.33), “O objeto construído pelo trabalho do indivíduo possui, portanto, uma 

ineliminável dimensão social: ele tem por base a história passada e faz parte da história dos 

homens de um modo em geral”. Em outros termos, a história jamais se repete, pois todo ato 

de trabalho possui o seu aspecto histórico- social. 

Lukács (2013), ao pesquisar o complexo concreto da sociabilidade, as categorias 

específicas do ser social, seu desenvolvimento, sua articulação e sua fundamentação, segue as 

análises de Marx, destacando, de forma privilegiada, o trabalho e o seu lugar no processo e no 

“salto” da gênese do ser social. Ressaltamos que essa escolha metodológica de Lukács (2013) 

se sustenta na premissa de que apenas o trabalho tem, na sua essência ontológica, um caráter 

de transição do ser biológico (orgânico) ao ser social, ou seja, em todas as outras categorias 

do ser social, seja nas suas manifestações mais primitivas, o “salto” entre os dois planos do 

ser (orgânico e social) já se apresenta como acorrido. 

A essência do salto ontológico mencionado está na “ruptura com a continuidade 

normal do desenvolvimento”, e não no nascimento “súbito” de uma nova forma de ser, 

implicando uma mudança qualitativa e estrutural do ser, na qual, na fase inicial, podem ser 

encontradas condições e possibilidades das fases sucessivas e superiores. Sendo assim, 

ratificamos que esse salto entre os planos do ser (social e o orgânico) só é possível por meio 

do trabalho (LUKÁCS, 2013). 

Seguindo a perspectiva de Marx, a categoria trabalho é apreendida por Lukács (2013, 

p.44) como: 

 

[...] essencialmente, uma inter-relação entre homem (sociedade) e natureza, 

tanto inorgânico (ferramenta, matéria-prima, objeto do trabalho etc.) como 

orgânica, inter-relação que pode figurar em pontos determinados da cadeia a 

que nos referimos, mas antes de tudo assinala a transição, no homem que 

trabalha, do ser meramente biológico ao ser social. 
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 Destacamos que essa evolução do homem e da sociedade não ocorre de forma abrupta e linear nem implica 

descontinuidades; pelo contrário, é fruto de um processo histórico e socialmente determinado.  
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Em outros termos, Lukács (2013) defende que é por meio da atividade laborativa que se 

concebe a ideia de desenvolvimento do homem de um estágio mais primitivo para o de 

humanidade, enfatizando o mérito de Engels ao ter colocado o trabalho como categoria 

central do processo de humanização do homem. Com efeito, compreendemos que todo ato de 

trabalho possui um caráter histórico-social, pois uma prévia ideação (projeção do resultado do 

trabalho, no campo das ideias) não “brota do nada”, ele é sempre uma resposta a uma 

necessidade histórica e socialmente determinada. 

Nesse processo, os homens fazem sua própria história, mas não fazem conforme sua 

vontade e/ou escolha, e sim de acordo com as circunstâncias legadas e transmitidas pelo 

passado (MARX e ENGELS, 2007). Toda a herança humana é acumulada e aperfeiçoada ao 

longo dos anos, “[…] razão pela qual, cada nova geração, ou indivíduo, não precisa reinventar 

a roda ou redescobrir o fogo, por exemplo.” (ANTUNES, C., 2013, p.358). 

Sem o trabalho não é possível haver existência social; não é possível o salto ontológico 

que retira a existência humana das determinações meramente biológicas (LESSA, 2012a). No 

trabalho estão contidas todas as determinações que constituem a essência do ser social, pois 

ele é a categoria fundante do ser social, do mundo dos homens e, portanto, fundador de todos 

os complexos sociais: linguagem, cooperação, divisão do trabalho, sociabilidade, dentre 

outros.  

Durante o processo do trabalho, aquilo que o homem objetiva, materializa, externaliza 

na mente é a sua subjetividade objetivada. Assim, o ser social, durante o processo de 

objetivação da sua subjetividade, depara-se consigo mesmo na forma de objeto, num 

verdadeiro processo de vai e vem da “objetividade para a subjetividade” e da “subjetividade 

para a objetividade” (LESSA, 2012a). Os indivíduos e/ou seres humanos operam processos de 

trabalho que, ao longo da história da humanidade, combinam-se histórica e socialmente, daí 

Lukács (2013), seguindo as reflexões marxianas, designar o homem como um ser 

eminentemente social.  

Essa acepção acerca do trabalho resulta em duas observações: a primeira consiste em 

que a gênese da categoria do trabalho corresponde ao surgimento de uma nova fase de ser, de 

uma nova substancialidade radicalmente diferente daquela do ser apenas natural (orgânico); a 

segunda refere-se à característica do trabalho como o fornecedor da protoforma, do modelo 

genérico da práxis humana e social (LUCÁKS, 2013).   

Sabemos que o trabalho é a categoria constitutiva do ser social. Entretanto, além do 

trabalho, existe uma variedade de atividades voltadas a atender às necessidades que surgem 
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do desenvolvimento das relações dos homens entre si, pois o ser social quanto mais se 

desenvolve, mais as suas objetivações transcendem o espaço ligado diretamente ao trabalho. 

Por este motivo, existe uma categoria mais abrangente que envolve o trabalho, mas inclui 

também todas outras as objetivações humanas: a categoria da práxis (NETTO e BRAZ, 2006). 

Netto e Braz (2006) apontam que, para compreendermos a categoria da práxis, é preciso 

considerar dois elementos essenciais: primeiro, devemos distinguir entre as formas da práxis 

voltadas ao controle e à exploração da natureza (processo entre atividade humana e a 

natureza) daquelas direcionadas a exercer influência no comportamento e na ação dos 

homens (a atuação do homem sobre si mesmo); e o segundo consiste nos resultados da práxis 

que podem objetivar-se materialmente (transformar objetos naturais em valores de usos) e/ou 

idealmente (não transforma algo material, mas valores, comportamentos, como é o caso da 

práxis educativa).  

Assim, o ser social não se esgota no trabalho, pois o seu desenvolvimento contribui para 

o surgimento da práxis que, por sua vez, permite apreendermos a riqueza do ser social 

historicamente desenvolvido. Ao pensarmos o trabalho numa linha evolutiva da história do 

homem, na era primitiva, como a base de organização social, era a colheita de alimentos 

diretamente da natureza, o trabalho e seus efeitos se faziam presentes a partir desse processo 

de colhimento de vegetais e da caça para o homem se alimentar (LESSA, 2012a).  

Nas atividades eram comuns entre seus membros (colheita, caça, a pesca), os resultados 

serem partilhados e os grupos consumirem de forma imediata aquilo que era obtido com os 

seus esforços, isto é, a diferença social era ínfima, o que existia na sua essência era apenas 

uma divisão de atividades entre homens (caçadores) e mulheres (colhiam alimentos e 

preparava-os) (NETTO e BRAZ, 2006). 

Nesse regime social, como em outras formas de organização, gradativamente, 

conceberam-se elementos determinantes à sua dissolução. O homem, ao longo do processo, 

adquiriu conhecimentos da realidade, aperfeiçoou as suas ferramentas (arco, flecha, redes de 

pesca, canoas, remos), alcançou novas habilidades e repassou para os outros membros do 

grupo. A descoberta das sementes e da criação de animais, por exemplo, foram os elementos 

que determinaram a primeira grande revolução da capacidade humana em transformar a 

natureza (LESSA, 2012b). 

Com o surgimento da agricultura e da pecuária, os homens adquiriram a possibilidade 

de produzir mais do que necessário ao atendimento das suas carências imediatas de 

sobrevivência. Surgiu, assim, o excedente econômico que consiste essencialmente na 
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diferença entre o que a sociedade produz e os custos que essa produção permite acumular. 

Para tanto, assinalamos que os avanços no processo de trabalho determinaram a possibilidade 

de acumular bens materiais/ produtos do trabalho (NETTO e BRAZ, 2006). 

Os efeitos desses avanços logo apareceram quando o aumento na produção de bens 

ultrapassaram os níveis de autoconsumo do homem e surgiram as primeiras formas de troca
30

 

(comércio) de produtos do trabalho entre as comunidades, isto é, nasceu a mercadoria, que 

nas palavras de Marx (1987, p. 41), consiste em: 

 

[...] antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas 

propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a 

origem delas, provenham do estômago ou da fantasia. Não importa a 

maneira como a coisa satisfaz a necessidade humana, se diretamente, como 

meio de subsistência, objeto de consumo, ou indiretamente, como meio de 

produção.  

 

Na composição desse arcabouço conceitual, destacamos que a mercadoria, ainda que 

exista na sociedade pré-capitalista, é ontologicamente distinta da função que exerce no mundo 

em que vivemos, pois seus processos genéticos são distintos em cada momento histórico 

(LESSA, 2012a). Entretanto, o que importa a ser ressaltado é que, com essas transformações, 

nas organizações sociais pré-capitalistas, surgiu a base material para o processo de exploração 

do homem pelo homem.  

Em outras palavras, a possibilidade de acumular riquezas diluiu a propriedade e a 

apropriação coletiva, inerentes à comunidade primitiva, introduzindo algo novo nas relações 

sociais: o antagonismo existente “entre aqueles que produzem o conjunto dos bens (produtos 

diretos) e aqueles que se apropriam dos bens excedentes (os apropriadores do fruto do 

trabalho dos produtores direto)” (NETTO e BRAZ, 2006, p. 57, grifo do autor). 

O surgimento do excedente econômico também sinalizou o desenvolvimento do 

processo de trabalho, aqui, apreendido a partir da perspectiva de Marx (1987, p. 208): 

 

O processo de trabalho [...] é atividade dirigida com o fim de criar valores-

de-uso, de apropriar os elementos naturais às necessidades humanas; é 

condição necessária do intercâmbio material entre o homem e a natureza; é 

condição natural eterna da vida humana, sem depender, portanto, de 
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  É importante frisarmos que Marx emprega a expressão “troca” em dois sentidos. Um para designar a troca 

enquanto forma social de produção e a outra para designá-la como momento particular do processo de 

reprodução do capital. Isto é, num primeiro momento temos a expressão “troca” como uma fase separada do 

processo de produção direta; já, no segundo momento, a expressão aparece como marca no processo inteiro de 

reprodução (TEIXEIRA, 1995).   
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qualquer forma dessa vida, sendo antes comum a todas as suas formas 

sociais. 

 

Primamos que todo ato de trabalho se desenvolve por meio de um processo de trabalho 

e que qualquer forma social de produção de bens realiza-se por meio dos elementos que o 

compõe, isto é, meios de trabalho, objetos do trabalho e força de trabalho. Para uma 

compreensão concreta desses elementos, os meios de trabalho consistem nos instrumentos, 

ferramentas e instalações de que o homem necessita para trabalhar; os objetos do trabalho 

referem-se às matérias naturais brutas ou às naturais já modificadas que incidem o trabalho 

humano; e a força de trabalho trata-se da energia humana empregada no processo de trabalho 

(MARX, 2004a). 

A produção de bens, com valores de uso e de troca, depende da existência desses meios 

de produção e objetos de trabalho, mas é a força de trabalho que a viabiliza, pois é com o 

dispêndio da energia do homem que se mobilizam habilidades e conhecimentos para 

transformar a natureza e, por conseguinte, acumular  produtos do trabalho (riquezas 

materiais). É importante destacarmos que a possibilidade de produzir um excedente tornou 

compensador explorar e/ou escravizar o homem. 

As primeiras organizações sociais baseadas na exploração do trabalho humano foram as 

escravistas e as asiáticas, mas como foi “[...] da linha histórica evolutiva que se inicia com o 

escravismo que surgiu o capitalismo, deixaremos de lado o modo de produção asiático” 

(LESSA, 2012b, p.37). Nas sociedades escravistas, o trabalho se caracterizava a partir da 

existência de duas classes antagônicas: os senhores de escravos e os escravos. No entanto, 

entre esses dois polos existiam os segmentos considerados livres: os artesãos e camponeses 

que serviam aos proprietários de terra e de escravos por meio das atividades administrativas- 

burocráticas ou repressoras (NETTO e BRAZ, 2006).  

Nesse modo de produção, o trabalho era realizado sob a forma da coerção e o excedente 

produzido era subtraído do produtor direto (o escravo) por meio da violência física. Em 

decorrência das dificuldades enfrentadas para manter o aumento dos lucros dos senhores de 

escravos e conter as possíveis revoltas dos próprios escravos, o escravismo entrou em um 

processo de crise política, militar e econômica, que culminou na transição desse regime social 

para o feudalismo. Esse novo modo de produção, embora se tenha estruturado de forma 

distinta nas localidades, manteve-se com a sua principal característica: a extração do trabalho 

excedente essencialmente agrário (LESSA, 2012b). 
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O trabalho no campo era executado pelos servos que, diferente dos escravos, eram 

proprietários das suas ferramentas e de parte da produção, mas a maior parcela dessa 

produção ficava nas mãos do senhor feudal, que era o proprietário da terra e o líder militar 

daquela organização social. A condição servil era distinta daquela dos escravos, pois, apesar 

de serem duramente explorados, os servos mantinham com os seus proprietários uma série de 

compromissos mútuos, isto é, prestavam serviços aos senhores de escravos e estes, por sua 

vez, deviam- lhes a proteção da vida (NETTO e BRAZ, 2006). 

Em decorrência dos servos ficarem com uma parte da produção, o interesse deles em 

aumentá-la era intenso, diferente dos escravos, que com nada ficavam.  Assim, durante o 

feudalismo foram desenvolvidas novas ferramentas, técnicas e formas de organização do 

trabalho que demandavam aumento da produção, na melhoria da alimentação e, por 

conseguinte, no crescimento da população (LESSA, 2012b). 

Esse crescimento da produção e da população determinou o processo de erosão das 

bases da ordem feudal, pois se tinham mais servos do que era comportável e a produção era 

maior do que o consumo (LESSA, 2012b). Assim, os senhores feudais romperam com os seus 

deveres, expulsando do feudo (terra) os servos que estavam sobrando e como a produção 

havia se intensificado, de tal forma, os ex-servos passaram a se dedicar ao intercâmbio dos 

produtos excedentes.  

Outro elemento determinante para o processo de dissolução do regime feudal foi o 

estabelecimento de rotas comerciais para o Oriente, possibilitando um novo dinamismo ao 

processo, fomentando as atividades comerciais entre as áreas afastadas e estimulando o 

surgimento das cidades. Logo, nas “entranhas” da base feudal, nascem os elementos de 

conformação da sociedade burguesa (NETTO e BRAZ, 2006, p. 70). 

Durante os séculos XIII e XVII, a burguesia se expandiu e o comércio local se estendeu 

por toda a Europa, descobrindo em seguida a África, a Índia e as Américas, permitindo uma 

verdadeira articulação do mercado mundial. No século XVIII, essa base no mercado mundial 

e o desenvolvimento das forças produtivas (ferramentas, mão de obra e instrumentos de 

trabalho) estruturaram o elemento necessário à denominada Revolução Industrial que, por sua 

vez, permitiu à sociedade burguesa alcançar níveis elevados de maturidade produtiva e 

explicitar as suas classes fundamentais: burguesia e proletariado (LESSA, 2012b). 

Com essa sistematização acerca das mudanças na organização social do homem, 

assumimos a perspectiva de apreender que o trabalho, enquanto base constitutiva da vida 

humana (determinado pela relação homem/natureza) é mediado pela relação homem/homem, 
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constatando que todo trabalho incidido sobre a natureza se realiza no interior e por meio de 

uma forma social, historicamente, determinada. Em outros termos, ao propormos uma 

verificação histórica da organização social, estabelecemos o intento de situar o caráter 

histórico e social do trabalho, mantido em todas as formações sociais, principalmente, nas 

bases dessa sociabilidade na qual vivemos: a capitalista. 

Sabemos que o modo de produção capitalista sucedeu o feudalismo, especialmente, no 

Ocidente, conquistando uma escala mundial de dominação, sendo inclusive considerado, em 

pleno século XXI, como um sistema planetário (NETTO e BRAZ, 2006). Nessa 

sociabilidade, o processo de trabalho ganhou contornos históricos específicos, na medida em 

que o capital assume a necessidade de comandar/ subsumir o processo de trabalho com o 

objetivo de extrair o máximo de excedente das atividades operadas pelo trabalhador. Em 

outras palavras: 

 

[...] para nosso capitalista, trata-se de duas coisas. Primeiro, ele quer 

produzir um valor de uso que tenha um valor de troca, um artigo destinado à 

venda, uma mercadoria. Segundo, ele quer produzir uma mercadoria cujo 

valor seja mais alto que a soma dos valores das mercadorias exigidas para 

produzi-la, os meios de produção e a força de trabalho, para as quais 

adiantou seu bom dinheiro no mercado. Quer produzir não só um valor de 

uso, mas uma mercadoria, não só valor de uso, mas valor e não só valor, 

mas também mais-valia (MARX, 2004a, p. 41, grifo nosso). 

 

 No modo de produção capitalista, o processo de trabalho não se constitui apenas como 

um processo de criação de valor de uso, mas também um processo de valorização do capital, 

pois, do trabalho, resultam mercadorias com valor de troca, cujo proprietário é o capitalista, 

que, ao vendê-las, obtém um excedente extraído da força de trabalho (produtores diretos da 

mercadoria). Para tanto, é importante esclarecermos que a “[...] criação do valor opera-se no 

tempo de trabalho necessário; a valorização opera-se no tempo de trabalho excedente - se não 

há tempo de trabalho excedente, não há valorização, mas, apenas criação de valor” ( NETTO 

e BRAZ, 2006, p. 111).  

No processo de valorização do capital, por meio de sua exploração sobre o trabalho, 

que, por sua vez, é tratado como mercadoria para o capitalista
31

, é fundamental controlar o 

processo de trabalho, haja vista ser esse que irá permitir o incremento do excedente ou 
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 Nesse debate, é importante revelarmos que a condição de ser capitalista nada tem a ver com as determinações 

psicológicas ou de natureza moral, isto é, o capitalista não almeja o lucro exacerbado por ser instintivamente 

uma pessoa egoísta, ambiciosa e ruim. Trata-se aqui de determinações sociais e históricas que dão forma a tipos 

sociais compatíveis com as suas estruturas (NETTO e BRAZ, 2006). 
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extração da mais - valia
32

. Para o capital estabelecer o controle do processo de produção, 

historicamente, ele precisou de mais de dois séculos (meados do século XVI ao século XIX) 

(NETTO e BRAZ, 2006). 

Na sociedade capitalista, inicialmente, os capitalistas reuniam os trabalhadores 

assalariados num mesmo espaço físico, o que tornava possível a supervisão das tarefas 

produtivas.  Nesse período os trabalhadores executavam as suas atividades sob a forma de 

cooperação e as técnicas produtivas eram inteiramente controladas pelos próprios 

trabalhadores, cujo conhecimento advinha das tradições artesanais e os processos de trabalho 

eram apenas formalmente controlados pelos capitalistas. 

Nessa linha evolutiva, percebemos que o trabalho, ao longo da evolução humana, fez-se 

presente, incorporando as determinações peculiares de cada momento histórico. Ressaltamos 

que, para apreender a importância da categoria trabalho na constituição da sociabilidade 

capitalista, é essencial considerarmos três movimentos históricos fundamentais: a Primeira 

Revolução Industrial, emergida na Inglaterra, em 1780; a Segunda Revolução Industrial, 

ocorrida em 1913, sob a hegemonia dos Estados Unidos; e a Terceira Revolução Industrial, no 

Japão, em 1975. 

Durante a Primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, a ofensiva do capital 

sobre o trabalho avançou e a forma de trabalho nos moldes da cooperação passou a ser 

substituída pela manufatura. Nesse período, não se tratava mais de reunir os trabalhadores 

assalariados num mesmo espaço físico determinado, consistia sim em reuni-los e especializar 

as suas atividades, introduzindo na produção a divisão social do trabalho
33

 (NETTO e BRAZ, 

2006).  
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 A mais-valia consiste no excedente, na parte do valor total da mercadoria em que está realizado o 

sobretrabalho ou o trabalho não pago ao proprietário da força de trabalho (operário/ trabalhador) (MARX, 2010). 

Nessa conceituação, é importante esclarecermos que a mais-valia apresenta formas de incrementar a extração de 

um valor excedente: a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Isso não significa dizer existem, 

separadamente, duas mais-valias e que uma exclua a outra. Na verdade, existem formas de extração da mais- 

valia que se articulam: a mais–valia absoluta consiste, essencialmente, no processo de ampliação da jornada de 

trabalho ou no de intensificação do ritmo de trabalho; já a mais-valia relativa refere-se, na sua essência, ao 

aumento da produtividade, por meio da introdução e do aperfeiçoamento das máquinas, que permite reduzir o 

tempo de trabalho necessário para produzir bens que, por conseguinte, reduz o valor da força de trabalho e 

aumenta o tempo de trabalho excedente (NETTO e BRAZ, 2006).  
33 Com a divisão social do trabalho, ocorreu a especialização das atividades e o trabalhador perdeu o controle 

sobre o conjunto das atividades desenvolvidas na unidade produtiva, pois foi alocado a uma única tarefa. A 

divisão capitalista do trabalho propiciou o aumento da produtividade, a diferenciação entre força de trabalho (os 

trabalhadores altamente especializados e aqueles considerados desqualificados) e a multiplicação das atividades 

simples, que, por sua vez, ampliou o processo de exploração do trabalho feminino e o infantil (cuja mão de obra 

era barata) (NETTO e BRAZ, 2006). O ato do trabalho, na sociedade capitalista, assumiu posição de destaque na 

base da economia, pois a partir dessa divisão laboral, foi e é possível a produção de bens materiais não só com 

“valores de uso”, mas também com “valores de troca”, o que constituem, numa relação dialética, o movimento 

real da riqueza social.  
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A produção, que antes era artesanal, foi substituída pela fabril em grande escala e 

assalariada, com a invenção da máquina a vapor para realizar o trabalho desempenhado pela 

força manual e/ou tração animal. Esse tipo de sistema, com a sua organização em larga escala 

e sua divisão de trabalho, trouxe importantes transformações para o processo de produção, 

pois as mercadorias passaram a ser fabricadas num ritmo intenso. A abertura de mercados das 

terras recém-descobertas foi outro elemento determinante para o incremento da produção de 

mercadorias (HUBERMAN, 1986). 

Durante esse período, além de uma revolução na indústria, ocorreram também 

progressos na agricultura, com a descoberta de novas técnicas de preparo da terra 

(experiência para melhorar a qualidade das roças, a introdução de nabos e trevos para limpar o 

solo, dentre outros); e nos transportes, com a construção de estradas e aberturas de canais 

internos em todas as direções. O aperfeiçoamento das técnicas de produção, das ferramentas 

agrícolas e da ciência suscitaram o crescimento da população, no aumento da produção de 

mercadorias e na otimização das colheitas, o que, por consequente, exigiu transformações no 

sistema de transporte, afinal “Transporte barato, rápido e regular era necessário” 

(HUBERMAN, 1986, p. 160). 

Nesse sentido, durante o século XVIII, o crescimento da população, as revoluções no 

transporte, na agricultura e na indústria ocorreram de forma correlacionada, possibilitando a 

ampliação do mercado interno e mundial. Apesar dos avanços na produção
34

, em vez de 

tornar mais “leve” o trabalho humano, a construção das máquinas demandou na ampliação do 

processo de exploração da força de trabalho, pois a perspectiva dos proprietários dos meios de 

produção era produzir mais, o mais depressa possível , antes das novas invenções tornarem-se 

obsoletas. Assim, as jornadas de trabalho eram extenuantes, em torno de 16 horas 

(HUBERMAN, 1986, p. 160). 

Nesse período industrial, a força de trabalho, assim como nos dias atuais, era tratada 

como mercadoria
35

, daí decorrem o fato de os capitalistas não estabelecerem qualquer 

distinção entre as mãos do trabalhador e a máquina. Mas, como as máquinas representavam 

um investimento maior no processo de trabalho, afinal incrementava a produção, configurou-
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 Nesse período industrial, multiplicou-se a produção de algodão, ferro, carvão, bem como aumentaram as 

vendas e o lucro dos proprietários dos meios de produção (HUBERMAN, 1986). 
35

 Apesar dessa compreensão que equipara os meios de trabalho à força de trabalho, esta difere das outras 

mercadorias, pois cria valor, isto é, ao ser utilizada, ela produz um valor superior ao que custava inicialmente. O 

capitalista compra a força de trabalho pelo seu valor de troca e se apropria de todo valor de uso que foi gerado. 

Em outras palavras, o capitalista paga aos operários (trabalhador) o equivalente ao valor de troca da sua força de 

trabalho, mas não o valor criado por ela na sua utilização (NETTO e BRAZ, 2006). 
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se, ao longo do processo histórico, a perspectiva de intensificar o aperfeiçoamento do trabalho 

morto (máquinas) em proporções maiores que o trabalho vivo (força de trabalho).  

Isso não significa que, com o processo industrial, o trabalho vivo tenha desaparecido; 

pelo contrário, como o valor de uso gerado pela força de trabalho é maior do que aquele 

correspondente ao seu valor de troca (o valor pago ao trabalhador sobre a forma de salários), o 

capital sempre mantém interesse na exploração e dominação do trabalho vivo
36

 (do operário/ 

trabalhador).  

No século XX, durante a Segunda Revolução Industrial, a sociedade também viveu um 

importante processo de transformações e inovações: o ferro foi transformado em aço, o vapor 

foi substituído por novas fontes de energia (hidrelétricas e o petróleo) e os meios de transporte 

e estradas foram amplamente aperfeiçoados (HUBERMAN, 1986). Esse período foi marcado 

pela aceleração do processo de produção, pelo aprimoramento da indústria e pela 

disseminação de novas formas de organização do trabalho, baseada na produção em massa de 

mercadorias, que se estruturou a partir de uma produção homogeneizada e verticalizada 

(ANTUNES, 2006). 

Em decorrência da finalidade de racionalizar o processo produtivo, evitar desperdícios, 

reduzir o tempo de trabalho necessário, durante os anos do século XX, logrou-se a tendência 

de reduzir o trabalho concreto e ampliar o trabalho abstrato (ANTUNES, 2006). Entretanto, é 

importante ressaltarmos que esse processo não induz a afirmar que na sociedade capitalista 

existiram ou existem dois tipos de trabalho, mas sim ângulos, dimensão e função social, 

ontologicamente, distintas de um mesmo trabalho. 

Enquanto o trabalho concreto consiste no dispêndio da força humana em sua relação 

com outros homens e a natureza para criar valores de uso, isto é, imprime o conjunto de 

relações sociais encarregadas da reprodução da base material, o trabalho abstrato se reduz à 

capacidade produtiva, física, intelectual humana para criar valor de troca (MARX, 1987).   

Em outros termos, o trabalho concreto independe de qualquer forma social de produção, 

pois expressa a necessidade natural de mediação do intercâmbio entre o homem e a natureza. 

Já o trabalho absoluto torna visíveis os determinantes da organização social do trabalho, numa 

forma de produção historicamente determinada: o modo capitalista de produção. Isso não 

indica que, no capitalismo, o trabalho concreto desapareceu, pois, quando o produto do 
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 O trabalho vivo é condição essencial para a extração da mais-valia, pois, ao comprar a força de trabalho, o 

capitalista  paga ao seu proprietário (trabalhador) o valor equivalente à sua troca, e não o valor criado por ela na 

sua utilização, que é bem superior ao da troca, isto é, o valor pago ao trabalhador na compra da sua força é 

inferior ao valor de uso produzido por esse (MARX, 1987). 
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trabalho se confronta como mercadoria, esse fica subsumido ao trabalho abstrato, que, por sua 

vez, passa a ser a forma de realização alienada
37

 do trabalho concreto (TEIXEIRA, 1995).   

Assim, o trabalho concreto é categoria decisiva da autoconstrução humana, pois é a 

atividade que permite a transformação da natureza para atender as necessidades do homem, 

transformando a si mesmo como indivíduo; e a totalidade social da qual é partícipe. Já o 

trabalho abstrato consiste numa atividade social assalariada, alienada pelo capital, 

correspondendo à submissão dos homens ao mercado capitalista (MARX, 1987).  

Nesse direcionamento, duas determinações da categoria trabalho abstrato são discutidas 

por Teixeira (1995, p. 71): “(1) é um trabalho historicamente determinado e, por isso mesmo, 

(2) não pode ser identificado simplesmente como dispêndio fisiológico de energia, uma vez 

que este dispêndio é uma condição natural de toda e qualquer atividade produtiva”. 

O trabalho, enquanto categoria fundante do ser social, corresponde à necessidade de 

intercâmbio com a natureza e à elevação dos homens a níveis cada vez mais desenvolvidos de 

sociabilidade, anterior ao capital; enquanto o trabalho abstrato atende tão somente à 

necessidade de reprodução do capital. Outro elemento importante a ser ressaltado consiste em 

que o trabalho produtivo e o improdutivo são subcategorias do trabalho abstrato, logo também 

são indispensáveis à reprodução do capital. 

A distinção entre a natureza produtiva e improdutiva do trabalho é uma das maiores 

polêmicas nos debates da Economia Política e, em particular, da análise marxista (NETTO e 

BRAZ, 2006). O caráter produtivo ou não do trabalho está relacionado ao fato de criar o valor 

que pode ser apropriado pelos capitalistas, destarte o trabalho é considerado produtivo quando 

aumenta a massa global de valor, isto é, produz diretamente mais-valia; já o trabalho 

improdutivo, embora possa ser essencial ao funcionamento do sistema capitalista, não 

acrescenta valor de troca às mercadorias produzidas (MARX, 2004b). 

Sabemos que a força motriz da produção capitalista é o lucro, isto é, a quantia adicional 

de dinheiro adquirida com a venda de mercadorias (mais-valia). Essa assertividade permite 

compreendermos a necessidade que o capital tem de manter um comando efetivo sobre 

trabalho, pois, a partir dessa subsunção real do trabalho ao capital, é possível extrair o lucro 

ou mais-valia.  

Na perspectiva de eliminar desperdícios e reduzir os custos de produção, durante a 

vigência da era concorrencial do Modo de Produção Capitalista, Taylor
38

 iniciou estudos 
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 Esse consiste, essencialmente, no trabalho que é opressivo e estranho ao controle do trabalhador. Em outras 

palavras, a alienação consiste quando o trabalhador se relaciona com o produto de seu trabalho como a um objeto 

estranho (MARX, 2010). 
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sobre a Ciência da Administração, desenvolvendo técnicas de racionalização do trabalho 

desempenhado pelos operários (AZEVEDO, 2011). Assim, baseando-se na ideia de que a 

eficiência se acentua com a especialização de cada trabalhador em uma única tarefa, Taylor 

propôs um modelo de divisão do trabalho configurado a partir de uma linha rígida de 

produção que separa a elaboração (planejamento) da execução, enfatizando o trabalho 

individual, fragmentado em diversas unidades (HARVEY, 1999). 

Em outros termos, o taylorismo foi concebido a partir da preocupação em aumentar ao 

máximo a capacidade produtiva dos homens e das máquinas, defendendo que os estudos 

científicos minuciosos deveriam combater os problemas que impediam o incremento da 

produção, assim o treinamento e controle seriam as ferramentas básicas para conceder o 

aumento da produtividade na indústria.  

Nas primeiras décadas do século XX, Henry Ford
39

, com a perspectiva de aumentar a 

produtividade do trabalho industrial, incorporou e avançou a proposta fundamentada no 

taylorismo, de racionalização da estrutura administrativa, utilizando os princípios da linha de 

montagem na fabricação de automóveis. Com essa perspectiva, propôs na sua fábrica um 

modelo de produção que associava inovações tecnológicas e organizacionais para a produção 

homogeneizada em massa de mercadorias (ANTUNES, 2006).  

A produção em série, baseada na linha de montagem, era composta por uma esteira 

rolante, na qual movimentava os produtos fabricados e a cada movimento um operário 

desempenhava uma pequena parcela da montagem do produto industrial, isto é, a organização 

do trabalho baseava-se na avançada fragmentação das tarefas. Esse modo de organização da 

produção e gestão de mãos de obra, simbolicamente, iniciou em 1914, quando Ford introduziu 

o dia de oito horas e cinco dólares para recompensar os trabalhadores da linha automática de 

montagem de carros, com o propósito de obrigar o operário a adquirir disciplina e permitir 

renda e tempo suficientes para eles consumirem os produtos fabricados em grande escala 

(HARVEY, 1999). 

Harvey (1999) assinala que essa organização do trabalho consistia na produção em 

massa, como referência de uma sociabilidade centrada na relação homem/ máquina, que 

equivale ao trabalho intensamente mecanizado e na visivelmente ausência de qualificação dos 

operários. Outro aspecto inerente a esse modelo refere-se à produção em massa de 

                                                                                                                                                                                     
38

 Engenheiro mecânico, norte-americano, formulou vários preceitos da “Administração Científica”, 

desenvolvidos durante o século XX, com a sua obra “Princípios da Administração Científica”, publicada em 

1911 (AZEVEDO, 2011). 
39

 Empresário americano, fundador da Ford Motor Company, desenvolveu um modelo de organização produtiva 

denominado de fordismo e baseado nos fundamentos propostos pelo taylorismo (AZEVEDO, 2011). 
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mercadorias que se constituíam, essencialmente, de um processo produtivo homogeneizado e 

verticalizado, no qual se racionalizava ao máximo os gastos com as operações realizadas 

pelos trabalhadores para evitar “desperdícios” na produção, reduzindo o tempo e 

intensificando o ritmo de trabalho, elementos constituintes das formas de exploração.  

O trabalho era parcelado e fragmentado, de modo a reduzir a ação do operário a uma 

única e repetitiva tarefa, cuja somatória desse conjunto de atividades é que iriam resultar na 

produção de uma mercadoria (veículo) (ANTUNES, 2006). Na tessitura dessa dinâmica, a 

introdução da organização científica taylorista do trabalho na indústria e seu agrupamento 

com o fordismo permitiram a consolidação mais avançada da racionalização capitalista do 

processo de trabalho, ao longo de várias décadas do século XX.  

Destarte, junto com essa organização do trabalho taylorista/ fordista, instituiu-se um 

sistema de “compromisso” e de “regulação” baseado em “vários elementos imediatamente 

posteriores à crise de 1930
40

 e da gestão da política keynesiana que sucedeu” (ANTUNES, 

2006, p. 38). Esse “compromisso” desejava fragilizar a luta de classe por meio da obtenção 

dos elementos constitutivos do welfare state
41

, isto é, a partir de uma sociabilidade constituída 

nos ganhos sociais e de seguridade social para os trabalhadores dos países centrais, pretendia-

se que esses abandonassem o seu projeto histórico- societal de luta; o que “ofereceu a ilusão 

de que o sistema de metabolismo do capital pudesse ser efetiva, duradoura e definitivamente 

controlado, regulado e fundado num compromisso entre capital e trabalho mediado pelo 

Estado” (ANTUNES, 2006, p. 38, grifo do autor). 

No entanto, numa produção em massa era preciso também um consumo em massa, um 

novo sistema de reprodução da força de trabalho e uma nova política de controle, gerência, 

estética e psicologia. Harvey (1999) afirma que para esse pensamento alcançar os seus 

objetivos era necessário que os trabalhadores soubessem gastar o seu dinheiro de forma 

adequada: 
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 Remete a crise mundial que culminou com a quebra da Bolsa de Nova York de 1929. Como a economia norte-

americana era a alavanca do capitalismo mundial,  logo após a quebra da bolsa de Nova York, as bolsas de 

Londres, Berlin e Tóquio também quebraram. A crise fez com que os Estados Unidos importassem menos de 

outros países, e como consequência os outros países que exportavam para os EUA,  ficaram com as suas 

mercadorias encalhadas e, automaticamente, entraram em crise. Em 1930, a crise se agravou. Em 1933, 

Roosevelt foi eleito presidente dos EUA e elaborou um plano chamado New Deal. O Estado passou a vigiar o 

mercado, disciplinando os empresários, corrigindo os investimentos arriscados e fiscalizando as especulações 

nas bolsas de valores.  
41

 Também conhecido como Estado do Bem- Estar Social, consiste em uma proposta implementada na Europa 

do pós-guerra, a qual reconhecia o dever da  intervenção estatal na economia e nas condições sociais com o 

objetivo de melhorar os padrões de qualidade de vida da população, considerando os serviços prestados direitos 

dos cidadãos. 
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Por isso, em 1916, Ford enviou um exército de assistentes sociais aos lares 

dos seus trabalhadores “privilegiados” (em larga medida imigrantes) para ter 

certeza de que o “novo homem” da produção de massa tinha o tipo certo de 

probidade moral, de vida e de capacidade de consumo prudente (isto é, não 

alcoólica) e “racional” para corresponder às necessidades e expectativas da 

corporação. A experiência não durou muito tempo, mas a sua própria 

existência foi um sinal presciente dos profundos problemas sociais, 

psicológicos e políticos que iria trazer (HARVEY, 1999, p. 122). 

 

Em resumo, durante o período de 1965 a 1973, a incapacidade da racionalização do 

binômio fordismo/ taylorismo de conter as contradições inerentes ao capitalismo intensificou-

se, pois havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala em 

um sistema de produção em massa, e com a rigidez nos mercados, nas alocações e nos 

contratos de trabalho.  

A tendência desses métodos de produção, em meados dos anos de 1960, foi apresentar 

índices de problemas, com o mercado interno da Europa Ocidental e do Japão se mostrando 

saturado e a queda da produtividade e da lucratividade, marcando o início de um problema 

fiscal nos Estados Unidos que só poderia ser superado à custa de uma aceleração na inflação 

(HARVEY, 1999).  

Com efeito, ressaltamos que, antes dessa crise, os conceitos dos modelos de produção 

e gestão do fordismo/ taylorismo havia se popularizado de tal forma que houve, na época, um 

aumento significativo da demanda por mercados consumidores, matéria-prima e mão de obra. 

Entretanto, Harvey (1999) argumenta que os conceitos e as inovações tecnológicas e 

organizacionais do modelo de pensamento de Ford e Taylor, na verdade, retomavam 

tendências estabelecidas em anos anteriores. 

 

 A forma corporativa de organização de negócios, por exemplo, tinha sido 

aperfeiçoada pelas estradas de ferro ao longo do século XIX e já tinha 

chegado, em particular depois da onda de fusões e de formação de trustes e 

cartéis no final do século, a muitos setores indústrias (um terço dos ativos 

manufatureiros americanos passaram por fusões somente entre os anos de 

1988 e 1902) (HARVEY, 1999, p. 122). 

 

Após um longo período de acumulação de capitais, permitida com o avanço do 

fordismo/ taylorismo, a partir dos anos de 1970, o capitalismo iniciou um novo processo de 

crise, em decorrência da queda da taxa de lucro, com o aumento do preço da força de 

trabalho
42

, do esgotamento do padrão de acumulação taylorista/ fordista de produção, 
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 Conquista adquirida durante o período pós-45, pela intensificação das lutas sociais durante os anos de 1960, 

que objetivavam o controle social da produção (CHESNAIS, 1996 apud ANTUNES, 2006). 
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originado pela incapacidade de responder à retração do consumo, que se acentuava com o 

desemprego estrutural; do aumento da esfera financeira e sua autonomia perante o capital 

produtivo (CHESNAIS, 1996 apud ANTUNES, 2006). 

Outros traços evidentes dessa crise, ocorrida a partir dos anos de 1970, foi a 

concentração de capitais resultante das fusões entre as empresas monopolistas e 

oligopolistas; a crise do welfare state ou “Estado do bem-estar social” e dos seus 

mecanismos de funcionamento que condicionaram a crise fiscal do estado capitalista e a 

necessidade de retração dos gastos públicos; e o incremento das privatizações que resultaram 

na desregulamentação e na flexibilização do processo produtivo, dos mercados e da força de 

trabalho (CHESNAIS, 1996 apud ANTUNES, 2006). 

Em resposta a essa crise do capital, iniciou-se um processo de reorganização do capital, 

com vista a recuperar o ciclo produtivo, conhecido como reestruturação produtiva do capital. 

Em meio a esse processo, foi consolidada a Terceira Revolução Industrial (também conhecida 

como Revolução Técnico- Científica
43

), iniciada no Japão, nos anos de 1975, marcando uma 

nova etapa no desenvolvimento do capitalismo, caracterizada, essencialmente, pela 

substituição do modelo de produção taylorista/fordista pelo toyotismo
44

.  

O processo de reestruturação produtiva do capital permitiu uma redefinição dos 

padrões organizacionais e tecnológicos, incorporando novas formas de organização social e 

sexual do trabalho, além dos vários receituários oriundos da acumulação flexível, sistema 

produtivo ou de acumulação que respondeu imediata e diretamente às demandas postas, sem 

operar com grandes estoques e com aquela rigidez característica de produção em série e em 

larga escala, próprio do fordismo (ANTUNES, 1996). 

Na organização do trabalho, em vez de o trabalhador participar unicamente de uma 

atividade, de forma repetitiva, passou a ser acionado para operar várias máquinas. Outras 

características essenciais dessa forma de organização do trabalho são: a produção de 

mercadorias vinculadas à demanda para atender ao mercado consumidor mais 

individualizado; o trabalho desenvolvido em equipe; a consolidação do princípio just in time, 

para melhor aproveitamento do tempo de produção; o funcionamento de um sistema de 

kanban, placas ou senhas de comando para reposição de peças e estoques; a estrutura 

horizontalizada das empresas do complexo produtivo, com isso, a flexibilização, a 

terceirização e a subcontratação; a organização dos Círculos de Controle de Qualidade 
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 Assim reconhecida, devido aos avanços nos sistemas de telecomunicações e transportes, e ainda o surgimento 

e expansão acelerada da informática e da engenharia robótica. 
44

 Modelo de produção e gestão criado pelo engenheiro Taiichi Ohno (DAL ROSSO, 2008). 
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(CCQs), compostos por grupos de trabalhadores incentivados a discutir seu trabalho e 

desempenho para aumentar a produtividade; e a implantação do “emprego vitalício” para uma 

parcela de trabalhadores, bem como o estabelecimento de ganhos salariais vinculados ao 

aumento da produção (ANTUNES, 2006) 

Esse período marcou a substituição da máquina-ferramenta pela automação, robótica e 

microeletrônica, sob a influência das ideias neoliberais que valorizam a liberdade de mercado, 

por meio da desregulamentação da economia e dos direitos sociais e trabalhistas, 

historicamente conquistados. É importante ressaltar que houve a substituição do trabalho vivo 

(força de trabalho) pelo trabalho morto (matéria-prima e máquinas), reduzindo os postos de 

trabalho e produção, e intensificando o processo de desemprego e o sentimento de 

insegurança dos trabalhadores em permanecer no mercado de trabalho. 

O processo de reestruturação produtiva também ampliou a tendência de compreender o 

trabalho concreto como sinônimo do trabalho abstrato (produtivo e improdutivo), ao eliminar 

ou reduzir os empregos voltados ao controle dos trabalhadores na atividade produtiva direta; e 

acentuar a distância existente entre as atividades de planejamento e/ou organização (gerência, 

engenharia, estoques, marketing, dentre outras) e as do processo produtivo (LESSA, 2012a). 

Atualmente, em virtude da extensão das relações capitalistas, vivemos uma situação em 

que praticamente a totalidade dos atos de trabalho assume a forma abstrata advinda de sua 

subordinação ao capital, isto é, o trabalho concreto é subsumido ao trabalho abstrato. É 

importante destacarmos que essa tendência de reforçar a identificação teórica entre as 

categorias trabalho e trabalho abstrato (produtivo e improdutivo) contribui com a afirmação, 

de alguns estudos, de que o “paradigma marxista” centrado no trabalho já não dá mais conta 

da complexidade do estágio da produção contemporânea, sendo necessária a superação das 

limitações inerentes à obra de Marx (LESSA, 2012a). 

Na sociedade burguesa, ao longo da história, é compreensivo que ocorreram profundas 

transformações e emergiram fenômenos e processo que não foram estudados por Marx, 

durante a segunda metade do século XIX. Entretanto, defendemos que, apesar do lapso 

temporal, as análises sobre as leis do movimento do capital e as descobertas de Marx 

permanecem válidas como base teórica, nos dias atuais, pois se mudaram a forma, as 

expressões, mas a essência da sociedade subordinada aos ditames do capital se manteve 

inalterada. 

Diante das várias mudanças ocorridas no mundo do trabalho, principalmente aquelas 

referentes à redução dos contingentes de trabalhadores alocados à produção de bens materiais 
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e ao crescimento do desemprego, na sociedade capitalista, podemos ter a impressão de que 

vivemos em um momento histórico conformado pelo “fim do trabalho” ou o “fim da 

sociedade do trabalho” (NETTO e BRAZ, 2006).  

Essa é uma tese polêmica que circunda a categoria trabalho, pois alguns estudiosos no 

meio acadêmico a defendem, dentre eles Offe (1989), ao argumentar que o dever ético do 

homem trabalhar foi enfraquecido devido à desagregação das tradições religiosa ou culturais, 

ao crescimento do consumismo e às condições de trabalho que não permitem aos 

trabalhadores participar de seu trabalho como pessoas reconhecidas que atuam moralmente. 

Para Offe (1989), dentre outros elementos, a redução da capacidade de absorção do 

mercado de trabalho e a ampliação do desemprego contribuíram para a perda da qualidade 

subjetiva do trabalho remunerado, como centro organizador das atividades humanas, da 

autoestima e das referências sociais. Todavia, partimos do pressuposto de que esses são 

fenômenos expressamente compreendidos, se considerarmos a dinâmica essencial da 

sociedade capitalista que se mantém a partir do processo de intensificação da exploração e 

dominação da classe trabalhadora, mas não autoriza a desconsideração da centralidade do 

trabalho na vida.  

A redução do contingente de trabalhadores está associada ao desenvolvimento das 

forças produtivas contemporâneas e o desemprego está articulado aos limites da sociedade 

capitalista. Em outros termos, o trabalho continua a ocupar uma centralidade na constituição 

do ser social, pois é por meio dele que os indivíduos, homens e mulheres, distinguem-se dos 

animais; desenvolvem suas potencialidades; modificam o meio em que vivem e a si mesmos, 

com vistas a atender às suas necessidades; reproduzem-se e se organizam, permitindo, assim, 

a vida em sociedade.  

A centralidade ontológica do trabalho é recuperada por Lucáks (2013), a partir das 

análises marxianas, ao defender que o trabalho é a base para a concepção de que os homens 

fazem história ainda que em circunstâncias e condições que não escolheram. Esse elemento 

determinante da historicidade do ser social possibilita a crítica que Marx fez ao trabalho 

abstrato, desvelando que a alienação produzida pela exploração do trabalho pelo capital não 

corresponde a nenhuma essência “a-histórica” dos homens (LESSA, 2012a). 

Para tanto, concordamos com os estudiosos, especificamente com Antunes (2010a), ao 

advogar que, mesmo com as transformações ocorridas no mundo do trabalho, essa categoria 

não perdeu a centralidade na vida dos homens e das mulheres, pois o capital depende 
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essencialmente do trabalho para se reproduzir. Se o trabalho está em crise é devido às suas 

metamorfoses, e não por ser o seu fim. 

Assim, a centralidade da categoria trabalho torna-se preponderante nos estudos que 

pretendem compreender as relações sociais existentes na sociedade e, por conseguinte, a 

“questão social” e suas expressões, aqui apreendidas, a partir de Iamamoto (2008), como o 

conjunto das expressões das desigualdades sociais determinadas, na sociedade capitalista, 

pelo processo de produção social que é coletivo, enquanto a apropriação dos resultados e dos 

meios de produção são monopolizados nas mãos de poucos (de uma parte reduzida da 

sociedade). 

Outro aspecto inerente ao trabalho refere-se ao entendimento de que esse ainda promove 

a socialização, a realização, a autonomia e a sobrevivência do indivíduo, ou seja, por meio do 

trabalho se constroem identidades, institui-se status, satisfação pessoal e profissional, além de 

promover a saúde dos sujeitos, conforme defende Hirigoyen (2009) quando assinala que o 

trabalho ocupa lugar central na estruturação da identidade e é por meio dele que se afirmam as 

competências e se realizam os projetos de vida e/ou a concretização dos sonhos.  

Nos estudos de Barreto (2006), o trabalho também é destacado como símbolo de toda 

propriedade e dignidade humana, com sentido de sobrevivência, de independência, de 

realização individual e de possibilidades de sair de casa e fazer novos amigos, construir novos 

laços afetivos e até familiares. Dessa forma, concordamos com os estudos que destacam o 

trabalho como um fio condutor de sentido da vida do sujeito, da construção da autoestima e 

das referências sociais. 

Essa dimensão da categoria trabalho também é assinalada pela assistente social 

entrevistada Mariléa Porfírio
45

 (2014, grifo nosso), ao defender que: 

 

[...] além de ser minha subsistência; também é um espaço onde eu posso ser; 

é um espaço onde eu posso imprimir a minha condição de ser humano. [...]. 

Então, se a gente está dentro dessa lógica e se o trabalho tem essa 

representação pra a gente, não venha me dizer que a gente está aqui 

somente por causa do salário, que eu não compreendo isso, pelo menos 

dessa forma. Mesmo, a gente sabendo de toda essa exploração, mas as 

pessoas, elas se identificam. O trabalho ainda está muito relacionado à sua 

identidade; ainda hoje é assim. As pessoas ainda se apresentam assim: eu 

sou fulana, trabalho no sei aonde, sou filha de no sei quem, enfim. Então, 

essa questão do trabalho ainda está muito relacionada com a questão da 

identidade. Então, tem um peso. 

                                                           
45

 Assistente Social, em exercício há 10 (dez) anos, em uma das empresas selecionadas, com natureza jurídica de 

sociedade de economia mista. Atualmente, nessa organização, exerce as suas atividades na área de saúde, mas já 

atuou na referida, durante 7 (sete) anos na área de Recursos Humanos. Possui pós-graduações nas áreas de 

Políticas Públicas e Recursos Humanos. 
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Porém, apesar dessa representatividade do trabalho para a vida das pessoas, 

reconhecemos de fato que esse é espaço contraditório, pois, ao passo que é fonte de vida, de 

construção de identidades e de satisfação pessoal e profissional, na sociabilidade capitalista, 

ele além disso é instrumento de dominação e exploração da classe trabalhadora. Isso significa 

que, no trabalho, existe uma dupla dimensão que tanto libera como escraviza; tanto emancipa 

como aliena; tanto humaniza como degrada; tanto cria como subordina (ANTUNES, 2006).  

Nessa dinâmica, o processo de trabalho na vida dos indivíduos deve ser apreendido a 

partir da sua dialética tendo em vista que é nele que se (re) produzem os determinantes de 

uma típica sociedade capitalista, a qual se mantém da dominação e da exploração da classe 

trabalhadora, concorrendo no aprofundamento da desigualdade social, das expressões da 

“questão social” e no desenvolvimento de modalidades de gestão e intervenção social 

(ANTUNES, 1996). 

Diante dessa base teórica, o trabalho consiste em uma categoria imprescindível tanto 

para compreendermos o processo de humanização e/ou complexificação do homem (ser 

social), como para os estudos acerca das atividades econômicas, da vida social e, portanto, das 

leis sociais que regulam a produção e a distribuição dos meios materiais necessários à 

satisfação das carências humanas, historicamente determinadas (NETTO e BRAZ, 2006). 

Findamos esse interregno com a seguinte inquietação: Se o trabalho é, então, tudo 

aquilo que torna possível o aparecimento, a complexificação, a humanização e o 

desenvolvimento do ser humano, o que ocorre com os indivíduos que se veem frente ao 

processo de exploração, desvalorização, humilhação e/ ou violência no seu ambiente de 

trabalho? De que forma as mudanças na forma de organização do trabalho interferem na vida 

objetiva/ subjetiva dos indivíduos?  

 

2.2  MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO QUE FEREM, ADOECEM E MATAM. 

 

O capital não tem [...] a menor consideração pela saúde do trabalhador [...], a 

não ser quando é coagido pela sociedade a ter consideração. Receamos ter 

que confessar que os capitalistas não se sentem inclinados a conservar e 

zelar por esse tesouro e dar-lhe valor [...] a saúde dos trabalhadores foi 

sacrificada (MARX, 1987, p.215). 
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O Modo de Produção Capitalista- MPC
46

, desde a sua consolidação, na passagem dos 

séculos XVIII ao XIX, experimentou um amplo e complexo processo de evolução ou 

transformação, mas manteve a sua base essencial: a exploração do trabalho humano. O 

desenvolvimento histórico das diferentes formas de dominação/exploração configurou-se a 

partir das transformações ocorridas tanto na reprodução das relações sociais de trabalho, na 

utilização de tecnologias nos processos de produção, como na organização e gestão da força 

de trabalho. 

Ao longo do tempo, esses aspectos sofreram metamorfoses sob a influência de 

diferentes contextos políticos, econômicos e socioculturais, determinados pelas correlações de 

força entre capital/ trabalho. Entretanto, é importante ressaltarmos que a expressão 

“metamorfoses” aqui empregada refere-se às mudanças ocorridas na forma de dominação, e 

não no conteúdo e/ou na essência da lógica de exploração capitalista. 

Assim, mesmo quando as transformações ocorreram no processo de produção, sob a 

vigência da utilização de novos equipamentos e tecnologias; ou ainda, na organização de 

políticas e práticas do poder organizacional, que inovam as estratégias de gestão de pessoas, 

a dominação e exploração da força de trabalho não só podem manter-se como também podem 

conquistar aspectos que as tornem mais fortemente ampliadas (SELIGMANN-SILVA, 2011). 

As metamorfoses ocorridas no mundo do trabalho, independente da fase do 

capitalismo, concorreram tanto em transformações na forma de produzir mercadorias e gerir a 

força de trabalho como na forma de ser do operário (classe que vive da venda da sua força de 

trabalho), e, por consequente, trouxeram impactos para a saúde do trabalhador de forma 

ampliada. Afinal, para o pensamento burguês, “idiota quem deixar de ganhar dinheiro para 

promover o bem-estar alheio” (LESSA, 2012b, p. 40). 

Marx (1987) já havia assinalado que, na passagem do processo de produção baseado 

na manufatura para o industrial (mecanizado) para as atividades desempenhadas pelas 

máquinas alcançarem o aumento nas taxas de lucros, era necessária a intensificação do 

consumo da força de trabalho, isto é, era essencial o aumento das jornadas de trabalho e/ou 

ritmo do trabalho humano.  Isso explica as motivações e dinâmicas, ocorridas no seio da 

sociedade capitalista, que presidem a constituição das estratégias e técnicas de dominação, 

com a perspectiva primordial de extrair sempre mais lucros ou mais-valia. 
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 Para apreender o percurso histórico do capitalismo, ver “Economia Política: uma introdução crítica”, de Netto 

e Braz (2006). Nesse trabalho, os autores percorrem a dinâmica e estruturas das três fases do capitalismo: 

Capitalismo mercantil (entre os séculos XVI ao XVIII), Capitalismo concorrencial (entre os séculos XVIII e 

XIX) e o Capitalismo imperialista (do final do século XIX aos dias atuais). 
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O capitalista, ao comprar a força de trabalho dos operários (trabalhadores) por um 

valor de troca (salário), apropria-se do direito de dispor da sua capacidade de trabalho e 

apodera-se durante certo tempo (uma jornada de trabalho) de seu valor de uso, que é superior 

àquele que lhe foi pago, em forma de salário (NETTO e BRAZ, 2006). Para conferir a 

intensificação do desempenho dessa força de trabalho e, por conseguinte, os lucros serem 

maximizados e os desperdícios evitados, o capitalista se manteve na dinâmica de desenvolver 

estratégias de aplicação e utilização do trabalho, bem como formas de controle. 

Durante o período que vigorou a grande indústria, especificamente durante todo o 

século XX, na sociedade capitalista, novas formas de organização do trabalho foram 

propostas como estratégia para aumentar a produtividade e o controle sobre processo de 

trabalho. Ao se referir à expressão “organização do trabalho”, Seligmann- Silva (2011) define, 

preliminarmente, que consiste na forma de conceber os conteúdos das atividades de trabalho e 

a sua divisão entre os trabalhadores.  

Historicamente, a divisão ou a separação entre a concepção do trabalho (planejamento) 

e a execução foi sendo aprofundada, bem como novas formas de divisão do trabalho foram 

sendo consolidadas, o que determinaram o surgimento de atividades, cada vez mais 

fragmentadas. Essa segmentação é registrada, principalmente, no modelo de produção e 

gestão da força de trabalho, baseada no binômio taylorista-fordista, o qual consistia na 

produção em massa, por suas rígidas linhas de montagem; no controle rígido do tempo 

(fordista); na produção em série (taylorista); na estrutura verticalizada, fragmentada e 

repetitiva; e na fixação e no controle da força de trabalho. 

A rígida fragmentação das tarefas determinou a especialização do trabalhador em 

atividades específicas, as quais eram executadas de forma mecânica, repetitiva, monótona e, 

excessivamente, controlada. Em razão dessas, aumentou-se a probabilidade do aparecimento 

de doenças e de acidentes de trabalho, relacionadas à fadiga e/ou ao desgaste físico e mental 

adquiridos com as extenuantes jornadas de trabalho (DAL ROSSO, 2008).  

No entanto, como a perspectiva desse processo estava atrelada à expansão da 

produtividade e da lucratividade, pouco importava as condições de saúde do trabalhador, 

inclusive aquele operário que estivesse acometido por alguma enfermidade era, 

automaticamente substituído por outro, como eram as peças desgastadas, ou com falhas de 

fabricação.  

As aglomerações humanas em espaços inadequados também propiciaram a 

proliferação de doenças infectocontagiosas, ao passo que a periculosidade das máquinas 
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determinou as mutilações e mortes de operários (AZEVEDO, 2011). Nesse período, a 

vigilância em saúde no ambiente fabril consistia apenas na reparação de acidentes e doenças 

(com destaque para a fadiga); deste modo, não priorizava a prevenção dos riscos, sendo o 

médico do trabalho conhecido como o “doutor compensação”, em razão das práticas curativas 

(GRAÇA, 1999).  

É importante recordar que, durante o século XIX, a obrigatoriedade das ações em 

saúde e segurança estavam restritas aos exames de seleção ou aptidão dos trabalhadores, 

assim como a investigação dos desastres no ambiente de trabalho. Ademais, durante esse 

período, uma importante conquista foi estabelecida com o Factory and Worshop Act of 1895, 

que constituía o princípio da notificação obrigatória das doenças profissionais, 

comprometendo os médicos a intervir sempre que houvesse um caso de patologia suspeita de 

ter sido provocada pela exposição profissional (GRAÇA, 1999). 

Com esse direcionamento, os trabalhadores expostos a substâncias perigosas, como 

chumbo e fósforo, passaram a ser submetidos a exames periodicamente. A partir dos 

imperativos legais e morais, médicos e outros profissionais da saúde entravam nas fábricas 

com a finalidade de desenvolver ações de caráter pontual e compensatório, reforçando a 

cultura do imediatismo, ainda prevista nos dias atuais.  

Durante o período de consolidação do binômio taylorista- fordista, a obsessão em 

organizar o trabalho de maneira racional também pôs a Medicina a serviço da seleção de 

pessoal e da vigilância periódica da saúde dos operários - máquinas e/ou massa. Nasce, 

durante esse período de consolidação da Segunda Revolução Industrial, a Medicina do 

Trabalho
47

, como expressão das lutas das classes e pressões dos trabalhadores por melhorias 

de condições de trabalho (GRAÇA, 1999). 

O processo de industrialização trouxe graves consequências sociais, identificadas, 

sobretudo, no nível de saúde ambiental, comunitária e familiar, percebidas de forma nítida nos 

casos da exploração do trabalho das crianças e das mulheres nas minas de carvão e indústria 

têxtil (HUBERMAN, 1986). É importante ressaltar que durante esse período ocorreu um 

aumento considerável do trabalho infantil e feminino, além dos baixos salários (salários 

menores em relação àqueles pagos aos homens); a intensificação dos ritmos de trabalho, 

controlada pelos supervisores; e a jornadas extenuantes (em torno de 15 horas diárias de 
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 A Medicina do Trabalho nasceu com a missão de prover o máximo de rendimento com um mínimo de 

desgaste biológico, considerando que no binômio taylorismo-fordismo, o trabalhador era visto como uma 

máquina que deveria ser totalmente eficiente e com o mínimo de manutenção (GRAÇA, 1999). 
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trabalho), sem hora para o descanso, o que determinavam os riscos de exposição a doenças e 

acidentes no trabalho. 

Quanto ao uso de novas tecnologias e equipamentos, no modelo taylorista-fordista, 

em vez de reduzir o esforço do trabalhador e/ou o tempo gasto para executar determinada 

tarefa, houve o aumento do tempo excedente (sobrante), utilizado como forma de elevar o 

processo de extração da mais-valia. Dessa forma, para reduzir o desperdício de tempo e 

aumentar a produtividade, por meio do uso do sobretrabalho (trabalho excedente), o ritmo de 

produção era intensificado com as estratégias de incentivos (prêmios por peças produzidas) e 

com os instrumentos de coerção (a pressão pela extensão da jornada de trabalho).  

Outro aspecto inerente a esse modelo de produção e gestão refere-se aos horários 

destinados ao descanso, que eram reduzidos, pois os trabalhadores eram estimulados/ exigidos 

a aumentar a produtividade em troca de incentivos salariais, numa tentativa de ocultar os 

interesses econômicos dos capitalistas. Nos movimentos automáticos dessa linha de produção, 

os operários eram reconhecidos como apêndices das máquinas, destarte eram valorizados pela 

sua capacidade física de produção, e não por sua aptidão ou criatividade.  

Nesses termos, esse modo de organizar o trabalho, além de racionalizar o trabalho 

humano, também assumiu a perspectiva de modificar o comportamento dos trabalhadores, 

pois, para aumentar a produtividade e a lucratividade, propunham-se estratégias de 

remuneração e incentivos salariais (premiações) aos operários, de acordo com o número de 

peças produzidas. Assim, os capitalistas atraiam e/ou incentivavam os operários a produzir 

mais em um curto espaço de tempo, intensificando o trabalho, assim como é nos dias atuais.  

Em resumo, o binômio fordista-taylorista mesclou a produção em série do 

pensamento de Ford com o cronômetro de regulação e controle do tempo e ritmo de trabalho, 

defendido por Taylor. Nesses termos, ao aprendermos as mudanças ocorridas no mundo do 

trabalho, devemos considerar que os diferentes momentos históricos constituem-se num 

verdadeiro processo de rupturas, mas também de continuidades. 

Batista (2014), ao abordar os diferentes momentos da organização do trabalho, 

defende que as mudanças não podem ser analisadas sob uma “ótica etapista”, pois essa 

reduziria as interpretações e não considerariam a essência social das transformações, 

restringindo-os ao espaço produtivo (caracterização do espaço produtivo) em detrimento das 

metamorfoses existentes nas relações sociais. 

Essa apreensão nos permite recordar as sucessivas revoluções industriais que talvez, 

pela própria nomenclatura “Revolução”, ou pelos avanços tecnológicos e mudanças 
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provocadas no mundo do trabalho, podem induzir ao entendimento equivocado de que as 

transformações desse período ocorreram de forma abrupta e imediata. Contudo, é importante 

reafirmar que as revoluções industriais consistem em um processo dialético e historicamente 

determinado. 

Com o desenvolvimento efetivo da atividade industrial, os proprietários dos meios de 

produção iniciaram um processo de direcionar recursos financeiros para a criação de novas 

tecnologias como procedimentos produtivos, máquinas e equipamentos, com o intuito de 

dinamizar e acelerar a produtividade. As inovações nas técnicas e nos modelos de gestão 

aumentaram a capacidade produtiva das indústrias, repercutindo não só no acúmulo de capital 

como na saúde daqueles que vivem da venda da sua força de trabalho. 

As organizações, ao longo da história, adotaram novos conceitos, abordagens e 

práticas de gerenciamento da força de trabalho, mas não modificaram a sua essência de 

superexplorar a classe trabalhadora. No debate acerca das alterações ocorridas no mundo do 

trabalho, principalmente as referentes à maneira de gerir a força de trabalho, ratificamos que 

essas transformações não ocorreram de maneira linear, num tempo histórico, e que estão 

imbricadas em um contexto de busca incessante pela acumulação e valorização do capital. 

Diante dessa apreensão, apesar do direcionamento e da abordagem distinta, 

recorremos aos estudos de Chiavenato (2004), para compreendermos, de forma didática, as 

repercussões das mudanças ocorridas no mundo do trabalho, no modo de gerir a força de 

trabalho e, por conseguinte, nos conceitos da denominada área de Administração de Recursos 

Humanos (ARH)
48

, que, durante o século XX, esteve sob a influência de 03 (três) Eras: a da 

Industrialização Clássica, a da Industrialização Neoclássica e da Era da Informação. 

Durante a Era da Industrialização Clássica (década de 1950), surgiram os 

departamentos de pessoal e, posteriormente, os de relações industriais, ambos ajustados às 

atividades operacionais e burocráticas: admissão de pessoal, anotações na carteira de trabalho, 

contagem de horas extras, aplicação de advertências, medidas disciplinares e contagem de 

férias, dentre outras. Recordamos que, nessa Era, as pessoas eram reconhecidas como 

“apêndices” das máquinas, complementos e meras fornecedoras de esforço físico e muscular 

(CHIAVENATO, 2004). 
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 Ressaltamos que, segundo Chiavenato (2004, p. 2), o termo Recursos Humanos (RH) e/ou Gestão de Pessoas 

pode assumir três significados distintos: como função ou departamento (o RH é reconhecido como unidade 

operacional que presta serviços nas áreas de recrutamento, seleção, treinamento, remuneração, comunicação, 

higiene e segurança do trabalho, benefícios, dentre outros); como um conjunto de práticas de recursos humanos 

(o RH aqui se refere à maneira como a organização opera as suas atividades de recrutamento, seleção, 

treinamento, comunicação, dentre outros); e como profissão ( para se referir aos profissionais que atuam 

diretamente com as atividades relacionadas ao RH). 
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Na Era da Industrialização Neoclássica, meados da década de 1960, os departamentos 

de recursos humanos apareceram com a finalidade de tanto realizar as atividades operacionais 

e burocráticas da Era anterior como também para desempenhar funções operacionais e táticas, 

como órgãos prestadores de serviços especializados, tais como recrutamento, seleção, 

treinamento, avaliação, segurança do trabalho, relações trabalhistas e sindicais, remuneração, 

dentre outras (CHIAVENATO, 2004).  

Nesse período, o humano passou a ser considerado o principal recurso para as 

organizações, um fator essencial para o seu desenvolvimento; assim, convém propor 

estratégias para gerenciá-lo, tais como são as finanças, as matérias-primas, as tecnologias e os 

estoques. De acordo com Gaulejac (2007, p.182), 

 

As teorias do capital humano ilustram perfeitamente a prevalência da 

abordagem gestionária para tratar de tudo aquilo que se refere à vida dos 

homens e das mulheres. Elas aparecem nos anos de 1960, ao mesmo tempo 

que as técnicas de “racionalização das opções orçamentárias”. Podemos, 

desse modo, calcular o custo da vida humana a partir dos investimentos 

necessários para produzir tal ou tal indivíduo. 

 

Por fim, na década de 1980, nasceu a Era da Informação, que se configurou a partir da 

substituição do departamento de recursos humanos pelas equipes de gestão de pessoas, sendo 

que esta assumiu as atividades de consultoria interna, enquanto as tarefas burocráticas e 

operacionais foram transferidas para os agentes externos à organização, através do processo 

de terceirização dos serviços; e as atividades táticas delegadas aos gerentes, os quais passaram 

a ser reconhecidos como gestores de pessoas (CHIAVENATO, 2004). 

Esse novo modelo de gestão de pessoas transformou a filosofia, as estratégias e as 

perspectivas tradicional e operacional da pretérita área de recursos humanos, pois trouxeram 

diferentes abordagens na forma de lidar e reconhecer as pessoas nas organizações. O 

desenvolvimento das pessoas passou a ser reconhecido como um “diferencial competitivo”, 

que poderia contribuir com o “sucesso
49

 da organização”, caso fosse valorizado.  

Enquanto no início o “sucesso” das organizações estava condicionado à gestão de 

serviços, custos, tarefas, resultado e produtos práticos, nesse novo modelo, a valorização das 

habilidades, das competências e do desenvolvimento do pessoal era defendida como estratégia 
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 Expressão utilizada na área de Administração de empresas para se referir ao êxito do aspecto econômico de 

uma organização. A título de exemplo uma organização com credibilidade no mercado tem a possibilidade de 

ganhar mais dinheiro e/ou conquistar o seu sucesso no âmbito dos negócios. 
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para o aumento de taxas de produtividade e manutenção das vantagens competitivas no 

mercado.  

Sabemos que, após um longo período de acumulação de capitais em termos mundiais, 

a partir dos anos de 1970, aprofundou-se um quadro de crise no padrão econômico, político e 

social vigente, devido à perda da capacidade do sistema em conter as contradições inerentes 

ao capitalismo (como o desemprego estrutural) e o esgotamento dos alicerces materiais do 

compromisso fordista/ taylorista/ keynesiano
50

, consolidado nos países centrais no início do 

século XX (ABREU, 2004).  

As tentativas de superação desses problemas foram frustradas, principalmente, pela 

força da classe trabalhadora que, na época, intensificaram as greves, devido aos sérios 

problemas trabalhistas do período de 1968-1972. Em resposta a essa crise estrutural do 

capital, configuraram-se as bases do processo de reestruturação produtiva, sob os paradigmas 

da acumulação flexível:  modelo de produção e gestão do toyotismo (COLARES et al, 2012).  

Mészáros (2010) assinala que não há nada de excepcional em associar o capital à crise; 

pelo contrário, crises de intensidade e duração variadas é o modo verdadeiro e natural do 

capital se manter e progredir para além das suas barreiras imediatas, intensificando e 

aprofundando a sua dinâmica cruel de exploração e dominação. 

O processo de reestruturação produtiva do capital determinou inovações tecnológicas e 

organizacionais no campo da produção social capitalista, com a substituição da máquina- 

ferramenta pela robótica, automação e a microeletrônica aplicada à produção. Essa tendência 

determinou novas relações de trabalho, exigindo da classe que vive da venda da sua força de 

trabalho uma postura mais competitiva e com maiores habilidades e capacidades. 

Com essa perspectiva, o sistema não só explora a força física do trabalhador, mas 

também a sua capacidade intelectual, demandando maiores esforços. É importante 

destacarmos que nessas novas situações de organização do trabalho, o mal-estar e as tensões 

já não decorrem de uma estrutura baseada no autoritarismo e na intimidação expressa, 

claramente, pelas chefias, mas sim por meio de um conjunto de aspectos relacionados a uma 

política que dissemina a falsa ideia de liberdade dos trabalhadores (SELIGMANN- SILVA, 

2011). 

A própria expressão flexibilidade nesse modelo de produção e gestão é utilizada como 

forma de se aproximar da ideia de liberdade, como uma promessa de superar a rigidez e o 

                                                           
50

 Expressão utilizada para denominar a teoria de John Maynard Keynes (em 1926) que postulava um modelo de 

Estado intervencionista na sociedade, na economia e em outras áreas que julgasse necessário. Para Keynes, o 

Estado tinha o direito e o dever de conceder benefícios sociais que garantissem à população um padrão mínimo 

de vida, como a criação do salário mínimo, o seguro-desemprego e a assistência médica gratuita. 
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controle autoritário do taylorismo-fordismo. No entanto, a produção flexível defendida pelo 

toyotismo segue as diretrizes da polivalência (todos os trabalhadores devem ser capazes de 

atuar nas mais diversas máquinas e/ou atividades) e da eliminação dos custos e/ ou 

desperdícios, portanto, configura-se a partir da máxima extração das energias, saberes e 

potencialidades (físico e mental) dos trabalhadores (SELIGMANN- SILVA, 2011). 

A reconversão do trabalho especializado, do binômio taylorista-fordista em trabalho 

polivalente do toyotismo determinou um componente a mais de intensificação do trabalho, na 

medida em que se exigiu um esforço adicional de trabalho mental (concentração para 

controlar diversas máquinas) e conhecimento das diversas operações. Apesar dos ganhos na 

produtividade, com a demissão em massa e o estímulo ao trabalhador polivalente, essa 

tendência trouxe custos humanos (no campo fisiológico, mental, emocional e relacional), pois 

o controle de diversas máquinas fez com que o trabalhador convertesse todo o seu trabalho 

formal em tempo de trabalho real, isto é, sem tempo algum para o descanso (DAL ROSSO, 

2008). 

A noção da automação consiste no processo de que, enquanto uma máquina dotada de 

certa capacidade de inteligência está operando, outras atividades solicitam as energias físicas 

e mentais do trabalhador, ou seja, aumenta-se a eficiência do trabalho, mas se elevam os 

índices de estresse, fadiga e acidentes no trabalho, mediante as lesões ocasionadas pelos 

esforços repetitivos, tais como as conhecidas, no Brasil, Lesões por Esforços Repetitivos ou 

Distúrbios Osteomoleculares Relacionados ao Trabalho (LER/ DORT
51

) (BARRETO, 2013).  

O desgaste físico, intelectual e emocional é constatado, por exemplo, no caso de um 

operador de supermercado que exerce o trabalho de caixa, enquanto houver gente nas filas, 

mas quando não, descola-se para a arrumação de prateleiras, reposição de produtos, limpeza 

ou qualquer outra atividade que o acione.  Esse acúmulo de atividades comprova que não 

importa o ramo de atividade (indústria, bancos, supermercado, serviço público), nessa 

proposta de trabalho flexível, a diversidade de intensificação do trabalho traz problemas 

traumáticos à saúde do trabalhador, tanto para o campo físico (dores musculares, lesões nos 

braços, pernas) quanto para o mental (depressão, estresse, suicídio). 

O significado e a necessidade dos períodos de descanso (ou limitação da jornada de 

trabalho) estão atrelados tanto ao aspecto biológico (combater as doenças psicofisiológicas) 

quanto ao social e moral que consistem no direito de o trabalhador desfrutar de um tempo 

                                                           
51

 Barreto (2013) defende a utilização da terminologia “LER” por acreditar que essa resulte da luta dos 

trabalhadores, dando visibilidade social e reconhecimento a doenças, enquanto DORT foi implantada por meio 

de uma norma do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
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livre para praticar atividades recreativas, culturais e espirituais, aprimorando seus 

conhecimentos e convivendo com os seus familiares (SILVA, J., 2013). 

No circuito dialético do processo de exclusão e/ ou inclusão precarizada da força de 

trabalho, as ações e estratégias de dominação social do capital aparecem camufladas e 

obscurecidas, sob a lógica que não revela as reais intencionalidades. O padrão flexível de 

produção e de acumulação apresentou-se como instrumento de resposta à crise, configurando 

alterações sociais, culturais e econômicas na sociedade, marcada pela competitividade, 

adaptação, terceirização, flexibilização e subcontração dos trabalhadores como características 

principais. 

Harvey (1999, p.140) defende que 

 

A acumulação flexível [...] se apoia na flexibilidade dos processos de 

trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. 

Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, 

novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 

sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica 

e organizacional (grifo do autor). 

 

A inovação tecnológica e organizacional em vez de reduzir as tarefas penosas e 

facilitar o trabalho humano, consciente e criativo, intensificou o conhecido processo de 

apropriação desigual dos resultados do trabalho e a exploração das forças de trabalho. Em 

outros termos, a heterogeneidade tecnológica e do trabalho, com a inserção da força de 

trabalho feminina, e a exclusão dos jovens e idosos do trabalho formal, articulada a uma série 

de mecanismos sociais de discriminação, intensificaram as relações de dominação e de 

exploração, pois essas permaneceram mais duras sobre o trabalho das mulheres do que para os 

homens, traduzindo uma segmentação entre os gêneros.  

As organizações, ao adotarem novos padrões organizacionais no que concernem às 

novas formas de organização sexual (divisão do trabalho conforme gênero, homem e mulher) 

e social, ainda que, de forma restrita, configuram-se a partir da base estruturante de 

superexploração da força de trabalho, determinada pelos baixos salários, prolongadas jornadas 

de trabalho e intensificação dos ritmos de trabalho. É importante esclarecer que a intensidade 

do trabalho consiste, primeiramente, no grau de dispêndio de energias gastas pelos 

trabalhadores na realização da atividade concreta.  

Nesses termos, qualquer trabalho, seja escravo ou servil, camponês, operário ou 

intelectual, assalariado ou cooperativo, é realizado sob determinado grau de intensidade, pois 

é uma condição intrínseca a qualquer trabalho. Nessa ótica, na sociedade capitalista, a análise 
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da intensidade do trabalho está voltada para os resultados, isto é, refere-se à intensidade 

quando os resultados são quantitativo e qualitativamente superiores, razão que justifica, nessa 

lógica, a exigência por maior consumo de energia do trabalhador (DAL ROSSO, 2008). 

Trata-se, portanto, de um movimento de inflexão histórica que acentua a precarização 

do trabalho, com o crescimento dos contratos temporários, parciais e terceirizados em 

detrimento daqueles dotados de relativa estabilidade que asseguram os direitos trabalhistas e 

sociais conquistados. Nesses moldes, ocorrem também mudanças nas formas de controle, sob 

um viés subjetivo e quase imperceptível, com vistas a pressionar o trabalhador a produzir 

sempre mais, o que reflete no seu adoecimento. 

Esse é o caso do assédio moral, expressão da violência que se faz presente no 

ambiente de trabalho, mas é frequentemente ocultado, banalizado e até ignorado, seja por 

desconhecimento ou medo das vítimas de sofrerem represálias ao denunciar o agressor. Os 

atos abusivos e humilhantes fazem parte das estratégias de controle e/ou gerenciamento, 

objetivo e subjetivo, impressos na moralidade do capital, que repercute, sobremaneira, na 

saúde e no adoecer do trabalhador. 

Nessa sociabilidade, os processos de trabalho mantêm estreita relação com as formas 

de violência no ambiente de trabalho e, consequentemente, com as formas de adoecimento da 

classe trabalhadora, pois resultam em um processo metabólico de destruição da saúde física e 

mental dos trabalhadores, repercutindo na própria organização com a interferência no alcance 

das metas, no prejuízo da imagem organizacional e no aumento das despesas em função das 

indenizações trabalhistas, decorrentes de processos judiciais. 

Diante dessa conjuntura, é importante esclarecemos que o Brasil é considerado um 

país de capitalismo “hipertardio”, pois esse modelo econômico se expandiu entre os anos de 

1950 e 1970 e seu padrão de acumulação industrial se desenvolveu a partir de uma estrutura 

produtiva “bifronte”: de um lado, a produção de bens de consumo duráveis para um mercado 

interno restrito e seletivo (automóveis, e eletrodomésticos); e do outro, a produção 

direcionada à exportação de produtos primários e de industrializados (ANTUNES, 2010b). 

Quanto ao processo de reestruturação produtiva, o Brasil sofreu seus primeiros 

impulsos apenas durante a década de 1980, isto é, entre o fim da ditadura militar e os anos do 

governo de Sarney (1985-1990), o país ainda se encontrava relativamente distante desse 

processo e do projeto neoliberal, que já se mostrava consolidado e intensificado nos países 

centrais (ANTUNES, 2010b).  
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Inicialmente, o processo de reestruturação produtiva do capital no Brasil apresentou-se 

de forma limitada e seletiva, mas, durante os anos de 1990, foi ampliado com a implantação 

de vários receituários da acumulação flexível e do ideário japonês (toyotismo). Para elevar a 

produtividade e reduzir os custos e/ou desperdícios, a produção foi reorganizada, com a 

intensificação da jornada de trabalho, a redução da força de trabalho e as inovações 

tecnológicas, por meio da inserção da automação industrial de base microeletrônica nos 

setores automobilísticos, petroquímico e siderúrgico. 

Em relação às transformações ocorridas no país, durante esse período, Antunes 

(2010b, p. 13-14) assinala: 

 

Mutações políticas, com o advento do receituário e da pragmática 

neoliberais, desencadeando uma onda enorme de desregulamentações nas 

mais distintas esferas sociopolíticas. Houve também transformações no 

plano da organização sociotécnica do universo produtivo, redesenho da 

divisão internacional do trabalho, metamorfoses no mundo do trabalho e no 

espaço da organização sindical, reterritorialização da produção, dentre 

outras consequências. 

 

No Brasil, o processo de reestruturação produtiva ficou marcado, principalmente, pela 

heterogeneidade tecnológica e produtiva, mas também se configurou a partir da intensificação 

da lean production, do sistema de just in time (produção estritamente ajustada às demandas do 

mercado e realizada de modo a evitar desperdício, nem de espaço, nem de materiais, nem de 

operários, nem de tempo), kanban (uso de placas ou papel que fornecia informações básicas 

para o operário, tais como: o que produzir, que peça utilizar, para onde encaminhar), do 

processo de qualidade total, além das formas de subcontratação e da terceirização
52

 da força 

de trabalho.  

Dal Rosso (2008) ressalta que o sistema Kanban é um dos pilares do sistema toyotista 

de produção - isto é, sem ele o modelo não funciona- que exerce o papel de controlar o ritmo, 

a velocidade e o desempenho do trabalhador, pois além de fornecer informação para o 

operário acerca das atividades que devem realizar, também fornece informações na direção da 

supervisão para localizar os problemas do processo de produção. Diante desse aspecto, 
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 No Brasil, atualmente, há um Projeto de Lei (4.330/ 2004), de autoria do deputado Sandro Mabel, aprovado 

recentemente pela Câmara dos Deputados (em 22 de abril de 2015), aguardando apreciação no Senado, o qual foi 

rejeitado pela maioria dos atores sindicais, em razão do seu caráter de liberdade ampla na subcontratação tanto 

das atividades acessórias como das principais (atividades-fim), sem grandes restrições; além de descartar 

qualquer vínculo empregatício entre os trabalhadores terceirizados (empregados da contratada) e as empresas 

contratantes, logo não prever a igualdade de direitos entre terceirizados e contratados. (Disponível em: < 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=267841>.  Acesso em: 30 abr. 

2015). 
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podemos constatar que o toyotismo eleva o grau da intensidade a um patamar que nenhum 

outro sistema já alcançou. 

As transformações do conteúdo do trabalho também ocorreram articuladas às 

mudanças das formas de autoridade adotadas, por meio das estratégias de dominação e 

exploração que se fazem sutis.  A título de exemplo, temos as organizações que, com a 

perspectiva de aumentar a produtividade, passaram a preocupar-se com a criação dos 

Programas de Qualidade Total (PQTs) e com o surgimento dos Círculos de Controle de 

Qualidade (CCQs), alterando nomenclaturas conhecidas como “Administração de Recursos 

Humanos”, que passaram a ser denominadas de “Gestão de Pessoas” como estratégia dos 

proprietários dos bens de produção para atrair o envolvimento e/ ou parceria dos trabalhadores 

com o enriquecimento das organizações.  

Além do termo gestão de pessoas, surgiu também gestão de talentos, gestão de 

parceiros ou de colaboradores, gestão do capital humano, planejamento estratégico, gestão 

participativa, colaboradores entre tantos outros, como competitividade, polivalência e 

flexibilidade que passaram a ser utilizados com frequência nas organizações, indicando a nova 

abordagem e configuração da área (REGIS, 2011). 

Essa nova abordagem e/ou tratamento ofertado aos trabalhadores, denominando-os de 

colaboradores e/ou de membros participantes do processo produtivo das organizações é 

constatado no discurso da Assistente Social entrevistada Ana Guedes
53

 (2014): 

 

Aqui, existe um setor de treinamento e nesse setor de treinamento, é 

desenvolvimento, eles tentam fazer de um tudo pra que seja quebrado um 

pouco daquela ideia de: Eu sou líder e você é liderado, e você vai fazer o que 

eu mando. E essa política está sendo quebrada aos poucos. Está sendo 

desmontada aos poucos. Então, hoje o líder tem as suas atribuições e o 

subordinado também. Nenhum deixa de ser importante! Hoje estar sendo 

disseminada essa cultura [...]. 

 

No que concerne à diferença entre os termos “gestão de recursos humanos” e “gestão 

de pessoas”, Chiavenato (2004) ensina que o primeiro refere-se às pessoas como recursos 

organizacionais, que precisam ter as suas atividades administradas e controladas para 
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 Assistente Social há 2 (dois) anos na área de Recursos Humanos em uma Empresa Privada, com ramo de 

atividade em venda de alimentos. Mesmo atuando em sua formação acadêmica e com a vigência da Lei nº 12. 

317/2010 - que estabelece uma jornada de trabalho de 30h/ semanais para os Assistentes Sociais - cumpre uma 

jornada de trabalho de 40h/semanais. Formou-se em Serviço Social no ano de 2002 e destaca que não possui 

Pós-Graduação (Lato Senso e Strito Senso) devido à sua “falta de tempo” para os estudos e cursos de 

aperfeiçoamento, pois, além de atuar nessa empresa (cumprindo a jornada de 40 h/semanais), também é 

Enfermeira de um Hospital Público. Isso evidencia o que as pesquisas sobre a precariedade do trabalho há muito 

tempo constatam: a superexploração da classe que vive da venda de sua força de trabalho. 
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contribuir ao máximo com o aumento dos rendimentos, sendo passivas da ação empresarial. 

Já o segundo termo expressa o entendimento de que as pessoas são parceiras da organização e 

como tal são fornecedoras de conhecimentos e habilidades que permitem decisões racionais, 

portanto, é o “capital intelectual da organização”. 

Esse entendimento é evidenciado pela entrevistada Assistente Social Rosalina Cruz 
54

 

(2014), ao defender que:  

 

Eu não gosto nem de usar mais essa palavra: recursos. Então, assim, a ideia é 

o desenvolvimento de pessoas. Então, assim, claro que dentro do sistema nos 

ainda continuamos com “Recursos Humanos”, mas o nome tem todo um 

significado e impacto diferente pra as pessoas que escuta. 

 

A mudança de nomenclatura revela concepções elaboradas no interior de contexto 

sociocultural mais amplo, pois reflete os interesses e as estratégias do momento vivido de 

uma determinada organização. A entrevistada Maria Lúcia
55

 (2014) assinala que: 

 

Quando a gente criou, [...] a UGP
56

, foi no sentido da gente desconstruir essa 

ideia das pessoas como objeto, muito em uma ideia de consoante com a ideia 

de gestão participativa de que as pessoas, esses trabalhadores daqui, eles são 

participes. Eles são fundamentais, são pessoas importantíssimas para elevar 

o hospital. Então, foi isso que a gente verificou que a nomenclatura mais 

adequada seria Gestão de Pessoas. Aí olha só, o que é que aconteceu?! [...]. 

Aí como na secretária a gente ainda não tem essa nomenclatura formalizada, 

nos acabamos ainda chamando de recursos humanos.  

 

A partir desse processo de transformações de nomenclaturas e organização do 

trabalho, Chiavenato (2004) constata a perspectiva de gerenciar e orientar o comportamento 

humano no ambiente de trabalho, assumindo como base de alicerce 03 (três) aspectos 

fundamentais: as pessoas como seres humanos, as pessoas como ativadores inteligentes de 

recursos organizacionais e as pessoas como parceiras da organização. Além desses 

elementos, a área de gestão de pessoas determina 06 (seis) processos dinâmicos e interativos 

que direcionam as suas atividades: os processos de agregar pessoas; os de aplicar pessoas; os 

de recompensar pessoas; os de desenvolver pessoas; os de manter pessoas; e os de monitorar 

pessoas (CHIAVENATO, 2004).  
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 Assistente Social há 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de uma Autarquia, com atividade-fim direcionada à 

educação. Atua no Departamento de Desenvolvimento de Pessoal, como coordenadora dos programas 

desenvolvidos por esse, além de ser  mestranda em Serviço Social em um Programa de Pós-Graduação com área 

de concentração em “Trabalho, Estado e Política Social”. 
55

 Assistente Social na área de Gestão de Pessoas de um Hospital, há 5 (cinco) anos. Atualmente, exerce a função 

de Assessora de Gestão de Pessoas e ainda é Mestre em Serviço Social. 
56

 Unidade de Gestão de Pessoas. 
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Mediante contornos, a área de gestão de pessoa encontrou os elementos que alteraram, 

mesclaram e direcionaram as suas demandas seja as relativas ao processo produtivo 

(qualificação, políticas, estratégias e instrumentos gerenciais de controle, motivação) ou 

aquelas relacionadas às condições de trabalho, ao ambiente, às relações sociais, e à (re) 

produção física e social da força de trabalho. As organizações assumiram aqui uma filosofia 

que defende as relações pessoais, interpessoais e sociais como elementos integrantes e 

estruturantes do sistema produtivo. 

Outro aspecto importante e inerente a essas mutações refere-se à ampliação da visão e 

atuação estratégica das organizações com a prerrogativa de deslocar a administração 

tradicional para uma administração participativa que advoga o envolvimento do conjunto de 

seus parceiros no processo produtivo e de gestão. No entanto, os “centros de poder” e a 

hierarquização não são extintas (CHIAVENATO, 2004). 

Apesar dos estímulos ao desenvolvimento do trabalho em equipe e à qualidade das 

relações no ambiente de trabalho, nessa estrutura é imperiosa a competividade e o 

individualismo. Lessa (2012a) já afirmava que a sociedade capitalista marcou o aparecimento 

de uma nova relação social entre os homens, baseada primordialmente no enriquecimento 

pessoal e num individualismo “burguês”, tão característico nos dias atuais, pelo fato de cada 

indivíduo ter na coletividade o instrumento para a acumulação de seu capital privado. 

Com efeito, a partir dos anos de 1990, o Brasil passou a viver um período marcado 

pela “mundialização”, “transnacionalização” e “financeirização” dos capitais que redefiniram 

a dinâmica produtiva, industrial e dos serviços (ANTUNES, 2010b). A “mundialização do 

capital” 
57

 é uma expressão assumida, por diversos estudiosos, dentre eles Tristão, Lupatini e 

Lara (2009, p. 247), para se referirem à atual fase do modo de produção capitalista que se 

apresenta de forma distinta daquelas fases pretéritas desse modo de produção, pois se 

configura a partir da forma de produção e reprodução do capital em escala mundial, 

determinada “pela forma mais absurda e fetichizada do capital, o capital portador de juros”. 

Diante da perspectiva crítico dialética, reconhecemos que, para compreender as 

transformações ocorridas no mundo do trabalho e suas implicações para a classe trabalhadora, 

é importante considerar os elementos estruturais do processo de reestruturação produtiva do 
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 Terminologia utilizada por Chesnais (1995 apud TRISTÃO; LUPATINI; LARA, 2009) para desmistificar o 

caráter homogêneo do termo “globalização” que não considera as condições sociais e históricas específicas pelas 

quais perpassam a existência de duas classes trabalhadoras: capitalistas e trabalhadores. Assim, enquanto o termo 

“globalização” refere-se ao entendimento de que vivemos em um momento de fluxo mundial de trabalhadores, 

de cultura, de artes e de conhecimento universal, a expressão “mundialização do capital” indica que não vivemos 

sob condições materiais concretas que permitam uma disseminação homogênea dos resultados, do 

desenvolvimento das potencialidades humanas e do potencial emancipador. 
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capital que determinaram e determinam as relações de trabalho. Assim, na dinâmica da crise 

do capital, esses processos de recriação implicaram um conjunto de transformações na 

organização da produção material e nas modalidades de gestão e consumo da força de 

trabalho, provocando impactos nas práticas sociais (por exemplo, a educação) que intervêm 

diretamente no processo de reprodução material dessa força de trabalho. 

Sabemos que, com o objetivo de adequar a força de trabalho às modalidades atuais do 

processo produtivo, as organizações financeiras passaram a exigir uma nova qualificação dos 

trabalhadores que mais parece ter um significado “ideológico” do que “tecnofuncional”, pois 

com a criação dos programas de qualidade total e a ampliação da remuneração variável 

(remuneração conforme as taxas de produtividade da força de trabalho), as estratégias de 

dominação do trabalho foram reinventadas, disseminando o ideário de funcionário 

colaborador, parceiro e sócio da empresa, mas simultaneamente obscurecendo a condição 

laborativa e a relação contraditória existente entre o capital e o trabalho (ANTUNES, 2010b). 

As características pessoais e profissionais adotadas pelos trabalhadores são resultados 

dessa reestruturação produtiva e de seus movimentos de tecnificação e racionalização do 

trabalho. Todas essas transformações acarretaram no aumento significativo do capital 

financeiro, propondo a adesão dos trabalhadores às estratégias de autovalorização do capital, 

ao passo que também atingiram fortemente a capacidade de luta e resistência da classe 

trabalhadora, pois a fragmentou e obstaculizou a sua organização sindical (ANTUNES, 

2010a). 

Em resumo, para se adequar aos novos imperativos do capital no que concerne aos 

níveis produtivos e tecnológicos, as indústrias intensificaram o trabalho por meio das 

inovações tecnológicas e da introdução de mudanças organizacionais, envolvendo uma forte 

subcontratação e terceirização da força de trabalho, além de uma suposta redução dos níveis 

hierárquicos. A partir dessa tendência, as empresas pretendem capturar a subjetividade do 

trabalhador em benefício da produtividade. 

Alves (2015) assinala que nas novas formas de gestão do trabalho, sob o viés toyotista 

de produção, os mecanismos ideológicos e psicológicos- utilizados para convencer e/ou 

induzir a classe trabalhadora a colaborar, aceitar e assumir um compromisso com os valores 

do capital- são, estrategicamente, sutis, envolventes e silenciosos. A partir dessa perspectiva, 

o autor defende que, nesse modelo de organização do trabalho, a subjetividade da “pessoa que 

trabalha” é “capturada”, por meio de múltiplos veículos de manipulação: a linguagem, os 

cursos e treinamentos de fundo moral, os discursos, os jornais e revistas, dentre outros. Esse 
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processo é evidenciado, por exemplo, no discurso da Assistente Social entrevistada Ana 

Guedes
58

 (2014):  

 

Na empresa que eu estou hoje, existe uma moral ou falsa moral- eu não sei te 

dizer- que fala que dois colegas de trabalho não podem se relacionar. É 

difícil né?! Difícil de entender?! [...]. Funciona dessa forma, vou explicar 

melhor: Eu tenho uma sala que trabalham cinco mulheres e três homens, se 

forem colegas de mesmo nível, você pode sim, se relacionar. Agora se, por 

exemplo, eu- como Assistente Social- se eu tiver uma relação com o 

embalador: Já pensou?! Eu, como Assistente Social, me relacionar com o 

embalador? Não! Não é aceitável! Tem que ser escondido, até aquilo virar 

realmente sério. Porque até você ser um casal, você precisa passar por um 

relacionamento, e isso pode acabar. Não pode?! Porque, isso é entendido 

como se você perdesse a sua autoridade. Falsa ideia de que eu estou em um 

patamar que alguém deve respeito a mim, sabe?! E da mesma forma, se eu 

tiver um relacionamento com um gerente, já iam achar que eu tinha esse 

relacionamento para subir de cargo, para se favorecer. Isso é muito estranho! 

Já na outra empresa não era assim. A pessoa podia ter o mesmo homem 

podia ter dez mulheres, na empresa, que isso era normal. Talvez, seja uma 

coisa cultural. Eu nunca pensei a respeito disso. 

 

Constatamos nesse discurso a tendência das organizações, nessa sociabilidade 

capitalista, de submeterem os seus empregados e/ou colaboradores- como comumente a classe 

trabalhadora é denominada- a regras de convivência e valores que convergem para os 

interesses do capital, seja para estabelecer uma estrutura hierárquica de poder, seja para 

incutir comportamentos que não prejudiquem o ritmo da produtividade. Daí, compreendemos 

que essa estrutura de organização do trabalho molda a subjetividade da classe trabalhadora 

com a perspectiva essencial de manter o processo de dominação e exploração do capital. 

Antunes (1996, p.82) assinala que a crise no mundo do trabalho atingiu a 

“subjetividade da classe trabalhadora, a sua consciência de classe de constituir-se como ser 

que vive do trabalho”, questionando e impactando nos organismos de representação: 

sindicatos e partidos. Dessa forma, constamos que essas mudanças trazem uma carga 

ideológica, no sentido de incutir nos trabalhadores o entendimento de que eles são parceiros 

e/ou colaboradores de um empreendimento, permitindo ganhos iguais para todos os 

envolvidos no processo, mas que na verdade não eliminam as contradições existentes, 

historicamente, em torno da relação capital/ trabalho.  
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 Assistente Social na área de Recursos Humanos de uma Empresa Privada, com ramo de atividades em vendas 

de alimentos. Executa as suas atividades, sob o regime celetista de contrato de trabalho, cumprindo uma jornada 

de 40 h/ semanais. Esclarece que, mesmo assumindo as atribuições de uma Assistente Social, não cumpre a 

jornada especial de 30h/ semanais - conforme prevê a Lei 12.317/2010 - pois, na sua Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), consta a função de Analista em Recursos Humanos, sendo essa a maneira encontrada  

para se manter na empresa, com a possibilidade de progredir salarialmente. 
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Apesar das transformações nos métodos de gestão, a essência permaneceu inalterada: 

manteve-se o interesse no processo de acumulação e valorização do capital por meio do 

aperfeiçoamento tecnológico, direcionando os seus investimentos para o potencial 

tecnológico, e utilizando as máquinas como estratégias à competitividade. Mediante 

argumentação, a sociedade industrial teceu lugar para uma sociedade da informação e o 

processo de mundialização/ globalização e de transformações progressivas passaram a exigir 

das organizações a capacidade de se adaptar à nova Era. 

Diante dessas modificações, Iamamoto (2008) assinala que os investimentos em 

dinheiro, tecnologia, mão de obra, por parte das empresas e/ou organizações, estão 

direcionados à busca incessante em divulgar uma imagem social da organização, ampliar as 

vendas, conquistar novos mercados e manter as estratégias de sobrevivência empresariais com 

a vantagem de usufruírem dos estímulos oferecidos pelo incentivo fiscal.  

Dos avanços nos equipamentos e tecnologias, no processo de produção, resultaram o 

crescimento da procura por trabalhadores qualificados tecnicamente, o que determinou a 

emergência de uma dupla e contraditória dimensão no mundo do trabalho: se por um lado, 

ocorreu a abertura de postos de trabalho que exigiam qualificação/ especialização técnica da 

classe trabalhadora, para operar as novas tecnologias; por outro, os índices de desemprego se 

acentuaram, mediante o contingente de trabalhadores que não disponibilizavam das 

habilidades e competências exigidas pelo mercado de trabalho  (ANTUNES, R., 2013).  

Antunes (2012) constata, nas suas pesquisas, que, no estágio atual do capitalismo 

brasileiro, enormes enxugamentos da força de trabalho foram mesclados com as mutações 

sociotécnicas no processo produtivo e na organização do controle social, consequência do 

processo de liofilização organizacional, dos mecanismos próprios da acumulação flexível, o 

qual consiste na substituição progressiva do trabalho vivo (trabalhadores) pelo maquinário 

tecno-informacional (trabalho morto). 

Desse processo histórico, resultou o crescimento do mercado informal configurado, 

primordialmente, pela desregulamentação dos direitos trabalhistas. Intensificou-se o processo 

de descentralização produtiva em virtude da relocalização industrial das empresas tradicionais 

(indústria de calçados e indústria têxtil) que desejavam concorrer internacionalmente, 

buscando locais com níveis mais baixos de remuneração da força de trabalho, acentuando a 

superexploração no trabalho.  

Essas alterações na estrutura do capitalismo também determinaram a ampliação das 

inseguranças no mundo do trabalho que, de acordo com Mattoso (1995), envolvem a 
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insegurança no mercado de trabalho, mediante o aumento do desemprego (em desarmonia 

com a falsa ideia de que o crescimento econômico traria mais vagas para o mercado de 

trabalho); a insegurança no emprego, devido às transformação dos contratos formais em 

contratos flexíveis, do trabalho em tempo parcial, temporário, do aumento do trabalho 

informal e da desregulação por parte do Estado; a insegurança na renda, com rendimentos 

variáveis, sem qualquer garantia e instáveis; a insegurança no contrato de trabalho, com o 

reduzido poder de negociação dos sindicatos; e por conseguinte, a insegurança na 

representação do trabalho, com a redução dos sindicatos em alguns países, em que o 

sindicalismo assumiu um caráter assistencial, trazendo benefícios apenas aos associados.  

Como consequência da flexibilização na contratação da força de trabalho, por meio da 

terceirização, da contratação de trabalhadores por tarefas ou em tempo parcial, da 

precarização dos empregos e salários, vêm intensificando-se e aprofundando-se o processo de 

desregulamentação do trabalho e a redução dos direitos trabalhistas e sociais da classe que 

vive da venda de sua força de trabalho, principalmente os terceirizados.  

Conforme ressalta Barreto (2013), nas suas pesquisas, constatamos que o avanço nas 

tecnologias, na automação, na robótica redefiniu a divisão do trabalho, impondo novas formas 

de gerenciamento da força de trabalho e determinando um crescimento vertiginoso da 

terceirização, quarteirização
59

 e do contrato temporário de trabalho em busca da 

flexibilização, no uso do trabalho humano.  

Freire (2008) aponta, nesse debate, a tendência à quarteirização da prestação dos 

serviços, exemplificando os Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMT) de uma empresa brasileira, que se configura em ameaça e desafio para os 

trabalhadores e sindicatos, pois representa a perda da autonomia desses serviços, 

comprometidos com a saúde do trabalhador, em virtude de um contrato que poderá ser 

desfeito a qualquer momento. 

Ao correlacionar o processo de reestruturação produtiva no Brasil e as condições de 

saúde do trabalhador, Freire (2008) destaca que o processo trabalho/saúde-doença insere-se 

nos diversos aspectos da organização, divisão e relações sociais no trabalho, constatando que 

a saúde da força de trabalho é expressão concreta das relações sociais da sociedade capitalista, 

consolidada na organização e processo de trabalho que reproduz a desigualdade, o 

autoritarismo, a privação do poder, decorrentes da posição sociopolítica que o trabalhador 

ocupa na divisão do trabalho na empresa.  
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 Em síntese, a quarteirização consiste em um processo onde é requerida a presença de uma empresa (ou 

organização) mediadora entre a organização reconhecida como empresa-mãe e a empresa terceirizada. 
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Para compreender o processo saúde/doença importa consideramos as múltiplas 

determinações que incorporam a relação dialética entre capital e trabalho: as relações 

econômicas, político-ideológicas e sociais. A partir dessa perspectiva, reconhecemos que os 

trabalhadores vivem, adoecem e morrem em um processo histórico e socialmente 

determinado, logo as estratégias de atendimento à sua saúde devem considerar e apreender a 

organização e divisão do trabalho, no que concerne ao ritmo, à duração, aos turnos das 

jornadas de trabalho, à hierarquia, à fragmentação das tarefas e ao controle da produtividade. 

Essa maneira de abordar o processo saúde/doença, evidenciando determinações sociais 

à saúde (como, por exemplo, os elementos inerentes à organização do trabalho), é advogada 

pelo campo da Saúde do Trabalhador
60

 com a perspectiva de “reumanizar” o trabalho e 

desvendar sua capacidade protetora contra os agravos à saúde (fadiga, desgaste, acidentes e 

doenças relacionadas ao trabalho), apreendendo a nocividade dos processos de trabalho, nessa 

sociabilidade capitalista, e suas implicações (alienação, sobrecarga e/ou subcarga, dada a 

interação dinâmica de cargas sobre os corpos que trabalham), bem como valorizando a 

participação da classe trabalhadora nesse processo (LACAZ, 2013). 

Ao apreendermos a Saúde do Trabalhador, como campo teórico (de produção de 

conhecimento) e político-ideológico, é importante ressaltamos que esse carrega em si as 

contradições engendradas na relação entre capital e trabalho. De acordo com Wünsch e 

Mendes (2011, p. 464), o campo da Saúde do Trabalhador representa o esgotamento de um 

modelo hegemônico que se perpetuou durante décadas, “circunscrito num arcabouço legal e 

conservador que reconhecia um risco socialmente aceitável e indenizável à lógica do capital 

dos acidentes de trabalho”. 

Sob a perspectiva evolutiva e conceitual da saúde, constatamos que, tradicionalmente, 

a atenção prestada aos trabalhadores era direcionada apenas àqueles que estivessem 

efetivamente vinculados a uma organização de trabalho. Por exemplo, no campo da Medicina 

do Trabalho, configurada durante a Segunda Revolução Industrial, as ações eram, 

primordialmente, desenvolvidas para o tratamento curativo das doenças que acometiam os 

trabalhadores das indústrias e fábricas, haja vista o enfoque principal da determinação do 

processo saúde/doença ser individual e biologicista (WÜNSCH; MENDES, 2011). 

No campo da Saúde Ocupacional, também conformado durante esse período da 

Segunda Revolução Industrial, a relação trabalho- saúde/ doença parte da abordagem do corpo 
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 Ao referirmos à “Saúde do Trabalhador” como campo teórico e político-ideológico, utilizaremos a expressão 

com as inicias maiúsculas. Mas, ao tratarmos das condições de saúde da classe que vive da venda de sua força de 

trabalho, utilizaremos as iniciais minúsculas: saúde do trabalhador. 
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do trabalhador como máquina: os homens e as mulheres são apêndices da máquina que, ao se 

exporem a agentes e fatores de riscos (físicos, químicos, biológico, mecânicos), existentes no 

ambiente de trabalho, são acometidos por doenças.  Nessa perspectiva, o trabalho é 

apreendido a partir das suas configurações externas e empiricamente detectáveis, 

compreendendo-se que o campo da Saúde Ocupacional resume-se às estratégias de adequação 

do ambiente de trabalho ao homem e de cada homem ao seu trabalho, com soluções 

meramente curativas e rápidas para não interromper o processo produtivo.  

Dessa abordagem decorre a importância ofertada aos exames admissionais e 

periódicos, realizados pelos Serviços Especializados de Medicina do Trabalho das 

organizações, com a finalidade de selecionar e/ou recrutar os trabalhadores mais saudáveis, 

excluindo aqueles que apresentam algum desvio da normalidade (LACAZ, 2013). A partir de 

uma visão empirista e positivista, a Saúde Ocupacional atuava sobre o indivíduo, primando o 

diagnóstico e o tratamento dos problemas de natureza orgânica, desconsiderando a 

subjetividade do trabalhador e mantendo-o desinformado das condições de saúde (não 

revelam, por exemplo, os resultados dos exames), com vista a minimizar a capacidade de 

mobilização política dos trabalhadores. 

No campo contra-hegemônico dessa abordagem, está a Saúde do Trabalhador- com 

enfoque teórico-metodológico emergente das Ciências Sociais em Saúde, enquanto 

constituinte da Saúdo Coletiva- que assume a classe trabalhadora como um “novo sujeito 

político e social”, capaz de intervir sobre a realidade e participar do controle das nocividades 

à saúde, pois dispõe de conhecimento e vivência sobre o trabalho (LACAZ, 2013). 

Na sociabilidade capitalista, a configuração do trabalho apresenta sistemas de 

organização, cujas consequências para a saúde do trabalhador se expressam sob a forma de 

mal-estar, fadiga, doenças crônicas - degenerativas e distúrbios mentais. Freire (2008), a partir 

da uma pesquisa realizada com três empresas brasileiras de grande porte, constatou que o 

processo de reestruturação produtiva, nos anos de 1990, no Brasil, contribuiu para ampliação 

das doenças profissionais e agravos relacionados às novas tecnologias, ao processo e à 

organização do trabalho - epidemias de Lesões por Esforço Repetitivo (LER), doenças 

psíquicas e o stress; para o crescimento das taxas relacionadas às doenças existentes antes da 

reestruturação produtiva, como é o caso das graves e degenerativas que exigem maiores 

investimentos e mudanças no processo de trabalho (surdez, silicose, benzenismo e outras 

intoxicações por metais pesados como o mercúrio e o chumbo); e para aumento dos índices de 

acidentes de trabalho e sub-registros.  
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J. Silva (2013) aponta que o excesso de tempo de trabalho (atividades prolongadas), 

intensificado a partir do processo de reestruturação produtiva, pode provocar doenças 

ocupacionais que conduzem tanto à incapacidade como à morte do trabalhador, pois, com 

uma jornada extenuante, sem tempo para o descanso e/ou recuperação da fadiga, geram-se 

desgastes no organismo humano com consequências perniciosas (fadiga crônica, fadiga 

cerebral, irritação no sistema nervoso, acidentes de trabalho, mortes, dentre outros). 

Entre os problemas relacionados aos acidentes de trabalho, destacamos ainda as 

subnotificações e o obscurecimento da relação direta entre acidente e a organização do 

trabalho, disseminando, inclusive, a ideia de que o trabalhador brasileiro não morre mais de 

acidente de trabalho, mas sim de trânsito (FREIRE, 2008).  

Mediante debate, Azevedo (2011) argumenta que no Brasil, segundo dados do 

Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, publicado em janeiro de 2008, foram 

registrados em 2007, 503.890 acidentes de trabalho
61

, sendo que esse número pode ser 

triplicado se consideramos que os números registrados pelo INSS dizem respeito apenas aos 

trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sem contabilizar os 

servidores públicos e o setor informal. 

A escassez e a inconsistência dos dados contabilizados comprometem a qualidade das 

ações e estratégias traçadas com a finalidade de prevenir os riscos de acidentes, pois esses 

elementos constituem a base de informação indispensável para a indicação, aplicação e o 

controle de medidas preventivas. Essa situação também não contabiliza a perda humana, em 

outros termos, os impactos na identidade, na autoestima e nos laços sociais e familiares dos 

trabalhadores acidentados (AZEVEDO, 2011).  

Outro aspecto refere-se à aceleração, intensificação e precarização das condições de 

trabalho que resultaram na ampliação e no surgimento de novos casos de doenças e riscos de 

acidentes, tais como: LER/ DOR, estafas, cansaço, dores lombares e distúrbios emocionais. 

Nesse sentido, consideramos que as mudanças nas tecnológicas e na produtividade, isto é, as 

bases materiais, sociais e políticas do processo de trabalho contribuem, sobremaneira, para 

saúde do trabalhador.  
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O Ministério da Previdência Social divulgou, em 2013, o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho 2012. 

Segundo o documento, os índices caíram, pois, enquanto foram registrados 711.164 acidentes de trabalho em 

2011, no ano 2012 foram contabilizados 705.239 ocorrências. Entretanto, para o Sindicato Nacional dos 

Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT), a realidade com que se deparam os Auditores nos ambientes de 

trabalho mostra que os trabalhadores continuam submetidos a riscos e que o número real de acidentes pode ser 

muito maior. De acordo com Fernando Maciel, Procurador Federal em Brasília e Coordenador-Geral de Matéria 

de Benefícios da Procuradoria Federal Especializada, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, “a 

cultura preventiva de acidentes no Brasil ainda não se encontra em uma fase ideal se comparada com outros 

países”. (Disponível em: <https://www.sinait.org.br/?r=site/noticiaView&id=8990>. Acesso em: 8 mar. 2014). 

https://www.sinait.org.br/?r=site/noticiaView&id=8990
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Em outros termos, quando o trabalho é organizado e gerido de forma precária, como 

ocorre nos moldes da sociedade capitalista, vivemos um verdadeiro processo metabólico de 

destruição da saúde física e mental dos trabalhadores. Esse vínculo, podemos dizer, causal 

entre saúde e trabalho é evidenciado, por exemplo, com o processo de intensificação do ritmo 

do trabalho, pois este determina as condições de trabalho e saúde. 

Mediante implicações ou rebatimentos, Freire (2008) aponta, em concordância com os 

pesquisadores do Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana 

(CESTEH)
62

, três problemas estruturais, articulados entre si: o primeiro refere-se às 

características políticas e organizacionais do processo de trabalho e das áreas de Medicina e 

Segurança, adotadas nas empresas que evidenciam a manutenção dos traços autoritários nas 

relações de trabalho, as condições de trabalho precárias e as formas de exploração da força de 

trabalho que cooperam diretamente na degradação da saúde do trabalhador. 

O segundo problema faz referência ao atraso nas tecnologias de produção e ao seu 

processo de modernização que eventualmente considera os critérios de saúde (ambientais e 

ecológicos) a não ser em virtude do paradigma ambiental e da internacionalização da 

economia. O terceiro problema está associado às novas técnicas de gerenciamento que, ao 

propor a redução de custos afetam de forma violenta a saúde da classe trabalhadora, como é o 

caso da terceirização que não internaliza os riscos e agravos à saúde do trabalhador, além de 

transferir a responsabilidade sobre a força de trabalho, deixando-a mais vulnerável, pois não 

possui vínculo trabalhista direto com a empresa, nem tão pouco tem seus direitos garantidos e 

pode ser descartado a qualquer momento (FREIRE, 2008). 

Compreendemos, assim, que o debate acerca da saúde do trabalhador não deve estar 

isolado do real processo trabalho/ saúde- doenças, no que se refere, principalmente, às 

relações sociais de produção, sem a análise crítica das contradições que compõem essa 

totalidade. Devemos considerar que o processo de trabalho é um espaço concreto de 

exploração e que a saúde do trabalhador é, por sua vez, expressão concreta desta exploração.  

Esse processo representa as ameaças, os desafios e o desgaste que a força de trabalho 

encontra-se submetida, além de determinar o fatalismo, a descrença e a desmotivação para o 
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 Organização pertencente à Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz e implantada em 10 

de dezembro de 1985 com o objetivo de formar recursos humanos para a área , isto é, técnicos para atuação nos 

programas de saúde do trabalhador no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e outras organizações, além de 

novos pesquisadores; desenvolver estudos e pesquisas sobre a relação trabalho, saúde e ambiente para propiciar 

o desenvolvimento de novas metodologias, diagnóstico e a intervenção sobre situações relevantes, bem como 

propor  e avaliar políticas públicas; promover atividades de cooperação técnica, principalmente, junto às 

Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios, organizações técnico-científicas, sindicatos e Ministério Público 

( Disponível em: <http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/departamentos/apresentacao.mais.php?id=25>. Acesso 

em: 08 mar. 2014). 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/departamentos/apresentacao.mais.php?id=25
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trabalho, pois a impossibilidade de poder modificar aquela situação degradante e agressiva 

atrofia as potencialidades e capacidade humana da classe trabalhadora. Freire (2008) defende 

que o desgaste se origina da interação das cargas negativas do trabalho que se potencializam 

entre si, na concretude de cada processo singular, expressando o nexo entre o social e a saúde. 

A título de exemplo, pensamos naquelas situações que geram graves tensões nervosas 

para o trabalhador, como é o caso de um chefe autoritário que humilha em público, ameaça e 

exige índices de produtividade inalcançáveis aos seus subordinados. Ao ser desqualificado e 

desmoralizado profissionalmente no ambiente de trabalho, a vítima sofre intimamente, pois 

tem a sua honra e dignidade negadas e o sofrimento, a dor e a insegurança instalada. Nesse 

esteio, constatamos que a interação dessas cargas negativas de trabalho, isto é, “sobrecarga 

quantitativa” e “subcarga qualitativa” 
63

 (falta de poder para modificar a situação) vão 

potencializar-se entre si e determinar o desgaste fisco, psíquico e social daquela força de 

trabalho, humilhada e subordinada a uma conduta abusiva.  

J. Silva (2013) afirma que as mudanças ocorridas, sobretudo a partir da década de 

1990, com a ampliação da reestruturação do sistema produtivo e uma forte flexibilização das 

relações trabalhistas referentes ao processo de intensificação da carga de trabalho (jornadas 

excessivas de trabalho) vêm determinando o aumento nos índices de doenças mentais entre os 

trabalhadores. 

Diante da expressão carga de trabalho, Freire (2008) argumenta que, além da 

dimensão físico, químico, biológica, mecânica, fisiológica e psíquica, existe a “carga social” 

que se refere ao aspecto particular do espaço de trabalho, ou seja, vinculado à totalidade das 

relações sociais. A autora esclarece que essa dimensão é criada e determinada pelas 

expressões das relações sociais da sociedade capitalista e consolidada na organização e 

processo de trabalho. 

A falta de poder para modificar uma situação abusiva ou humilhante expressa a carga 

social que impossibilita o desenvolver da potencialidade psíquica e social do trabalhador, pois 

“atrofia” a capacidade dele para lutar, reagir e buscar a mudança das condições de agressão e 

abuso de poder, fragilizando-o individual e coletivamente e aproximando-se da construção do 

“processo de alienação social” ou conformidade no ambiente de trabalho (FREIRE, 2008). 

Essa perda ou imobilização da capacidade dos indivíduos de pensar e agir reprime os 

conteúdos da consciência sobre a realidade, além de atentar contra a dignidade dos 

trabalhadores, gerando perturbações na estabilidade mental, ao passo que agrava os riscos à 
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 Expressões reproduzidas a partir dos estudos e escritos de Freire (2008). 
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saúde. O trabalho precarizado e o temor do desemprego materializam a forma de controle sob 

a força de trabalho que condicionam os problemas sociais relacionados à violência, à fome, ao 

desemprego e ao sofrimento psíquico e aos problemas de saúde de uma forma geral que, de 

alguma maneira indicam a conexão real entre trabalho e o processo saúde/ doença. 

Sabemos que os efeitos destrutivos das estratégias de superação da crise estrutural do 

capital estendem-se até os dias atuais, violando as relações do homem com a natureza, 

destruindo as condições fundamentais de sobrevivência humana e degradando as condições de 

vida da classe trabalhadora, com a criminalização dos movimentos sociais, a desorganização 

política dos sujeitos coletivos e, principalmente, com a desregulamentação dos direitos 

trabalhistas historicamente conquistados. 

Na sociedade capitalista, a relação capital/ trabalho se desenvolve sob a marca da 

dominação, a qual assume a perspectiva de usufruir de toda a capacidade de produção do 

trabalho humano, minimizando a sua capacidade de resistência e mobilização política. Nesse 

sentido, ao apreendemos as implicações que as mudanças no mundo do trabalho trouxeram 

para a saúde do trabalhador, identificamos espaço fecundo para compreender e debater uma 

das expressões da violência que ocorre atualmente, e com frequência, no ambiente de 

trabalho, mas insiste em se manter no ocultamente e/ou no silêncio do sofrimento das vítimas 

– o assédio moral. 
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                                                                                              “As duas máscaras” (GIORGIO DE CHIRICO, 1926). 
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3 “É TEMPO DE DAR NOME AOS BOIS”
64

: AFINAL, O QUE É ASSÉDIO MORAL? 

 

O tempo hoje exige emancipação humana./ Não quer mais silenciar, omitir, 

ignorar, obliterar./ O tempo quer ser outro, quer se escrever em outras 

páginas, quer se revelar, ebulir de indignação, denunciar, se revolucionar. 

(LIMA, 2013). 

 

A violência, no seu sentido amplo e genérico, acompanha a vida dos homens e das 

mulheres desde os primórdios da história. Assim, também são as expressões da violência do e 

no trabalho, que, apesar de não ser um problema exclusivo dos dias atuais, são manifestações 

que se prolongam no tempo sócio-histórico, assumindo novas roupagens. Imerso nesse debate 

está à prática do assédio moral, que vai além da mera agressão para incluir o uso do poder e 

da força, que pode ser social, política, econômica, psicológica e moral. 

Pensar o assédio moral implica atentar sobre o contexto sócio-histórico que permeia as 

sociedades modernas e os novos modelos organizacionais do trabalho, os quais banalizam o 

ser humano, considerando-o apenas como objeto de ampliação da produtividade e da 

rentabilidade. Daí decorre a aparência sutil e silenciosa da prática do assédio moral que mina 

e degrada a saúde do trabalhador de forma insidiosa.   

O medo, a culpa e a vergonha que as vítimas sentem quando são submetidas às 

práticas abusivas e humilhantes determinam os limites para o reconhecimento, a identificação 

e o enfrentamento do assédio moral. Consideramos aqui a importância de “se dar nomes aos 

bois”, com a perspectiva de apreendermos o real movimento dessa violência do e no trabalho.  

Dessa forma, neste capítulo, assumimos, inicialmente, a perspectiva de debater o 

conceito, as polêmicas e as dúvidas que circundam o assédio moral, a partir das concepções 

das Assistentes Sociais entrevistadas que atuam na área de Gestão de Pessoas, considerando 

alguns dos estudos já desenvolvidos sobre o tema em diversas áreas do conhecimento 

(Psicologia, Direito, Medicina do Trabalho).  

Em seguida, a partir da vivência profissional dessas Assistentes Sociais, apreendemos 

as consequências que dimensionam o assédio moral, bem como as propostas e instrumentos 

existentes para coibir e enfrentar essa prática no âmbito do trabalho. Por fim, ressaltamos a 

importância de se considerar essa expressão da violência como um problema social que se 

objetiva em um complexo circuito, (re) produzido em uma determinada sociedade a partir de 

condições sócio-históricas específicas.  
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 Trecho retirado do poema “Dissidência ou arte de dissidiar”, de autoria de Mauro Iasi (2014).  
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3.1 “TALVEZ NÃO SEJA FÁCIL DEFINIR COM PALAVRAS O ASSÉDIO 

MORAL!”
65

 

 

Digo: o real não está na saída e nem na chegada: ele se dispõe para a gente é 

no meio da travessia (GUIMARÃES ROSA, 1994, p.86). 

 

Inicialmente, antes de adentrarmos no debate que envolve a conformação do assédio 

moral no ambiente de trabalho, torna-se preponderante elucidarmos que não existe nada de 

excepcional em relacionar a violência- nas suas mais diversas configurações- com a essência 

da relação capital/trabalho. A violência compõe o próprio modo de ser do capital, em que 

impera a vigência da propriedade privada, da superexploração da força de trabalho com a 

disseminação, intensa e ampliada, dos quadros de opressão e dominação social de classe. 

Isso não afirma, em absoluto, que qualquer expressão da violência operada nessa 

ordem social capitalista é mecanicamente ocasionada por ela, mas sim que a violência é 

elaborada e operacionalizada sob as condições peculiares desse modelo societário e, portanto, 

determinada pela sua forma de organização social. Ao desconsiderarmos essa relação social e 

histórica do processo de (re) produção da violência, generalizamos e não apreendemos como 

as determinações universais se objetivam e se particularizam numa determinada realidade 

(SILVA, 2004)
66

. 

Alves (2015) defende que, ao longo da história evolutiva do capital, engendrou-se um 

rol de manifestações de violência, mas a expressão “assédio moral” e suas múltiplas 

configurações são recentes: da fase atual do capitalismo. Nesses termos, o que difere o 

assédio moral daquelas manifestações de violência expressa claramente e própria da 

sociabilidade capitalista? Qual a particularidade que o conceito do assédio moral agrega as 

suas características? Existem, de fato, novos aspectos e/ou configurações? 

Essas são questões que devem perpassar o debate acerca do assédio moral, 

principalmente se considerarmos o modismo atual e/ou tendência do uso dessa terminologia 

para nomear atos abusivos e/ou de violência ocorridos na vida cotidiana (na família, na 

escola, nas instituições religiosas, na comunidade de uma forma geral), mas principalmente no 
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 Fragmento retirado da entrevista realizada com a Assistente Social Maria Lúcia de Souza Carvalho, em 

exercício há 8 (oito) anos, na área de gestão de pessoas de uma Empresa Pública Federal, lotada em Natal-RN. 
66

 Silva (2004) explica que, ao abordar o tema da violência de uma forma abstrata e fragmentada, podemos 

incorrer em análises equivocadas que defendem, por exemplo, que o tráfico de drogas e o crime que se organiza 

a partir dele são manifestações da violência causadas, prioritariamente, por “mentes doentias” e pela liderança ou 

poder local que delas emanam, destarte a solução do problema estaria na eliminação desses atores. O autor, ainda 

afirma que não se trata de desconsiderar tais aspectos, mas sim de apreender a violência a partir de um complexo 

circuito dinâmico que se produz e reproduz em uma sociedade sob condições sócio- históricas específicas.  
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ambiente de trabalho. Nesses aspectos, podemos incitar provações na tentativa de 

compreendermos o que venha a ser violência para, em seguida, assimilarmos o que se 

apreende por assédio moral. 

No debate acerca dos sentidos atribuídos à violência, Michaud (1989) assinala que, no 

cerne da noção desse termo, está a ideia do emprego da força, das agressões e dos maus-tratos 

contra alguém, mas, para que essa força em ação assuma a qualificação de violência, é preciso 

que existam normas (da integridade, dos bens, das propriedades, dentre outras) que assim a 

defina. Podemos afirmar que esses são aspectos que determinam a dificuldade em se 

definir/conceituar a violência, pois, ao passo que se modificam as regras, os conceitos de 

violência também se alteram.  

Esses são alguns dos aspectos, preliminares, que indicam a complexidade que permeia 

a apreensão da violência e suas manifestações, conforme pode ser evidenciada nos trechos dos 

discursos que se seguem:  

 

É um fenômeno que afeta a integridade psicológica, social, moral de um 

sujeito. Eu considero que é um crime e que deve ser combatido (YARA 

SPADINE
67

, 2014, grifo nosso). 

 

Violência no campo geral, para mim, é agressão à dignidade humana, 

porque isso aí, completa vários tipos de agressão; porque agressão não é só 

física, é moral, patrimonial, psicológica, né?! E numa instituição, a gente 

sabe que a violência maior é a psicológica, a pressão psicológica [...]. 

(JOAQUINA BARATA
68

, 2014, grifo nosso). 

 

Outro aspecto apontado nesta pesquisa consiste em perceber a violência como um ato 

que priva o outro (a vítima) de sua liberdade, conforme Ana Guedes
69

 (2014) assinala: 

“Acredito que violência é tudo aquilo que lhe tira o direito de viver do jeito que você acredita 

e pode viver. Aquilo que tira a sua liberdade. Tirou a sua liberdade é um tipo de violência”. 
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Assistente Social na área pericial de uma Autarquia, com ramo de atividade em educação. Atua nesta 

organização há 2 (dois) anos sob o regime estatutário, cumprindo uma jornada de trabalho de 40 h/ semanais. É 

Especialista em Gestão e Planejamento de Projetos Sociais. 
68

Assistente Social na área de Gestão de Pessoas de uma Empresa Pública Federal há 6 (seis) anos sob o regime 

celetista, cumprindo a jornada de 30h/ semanais. Formada em Serviço Social há 8 (oito) anos pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte- UFRN. Tem Especialização em Gestão de Políticas Públicas.  
69

 Profissional de uma Empresa Privada, com ramo de atividade em venda de alimentos. Atua na organização há 

3 (três) anos como Assistente Social e apenas há 2 (dois) anos na área de Recursos Humanos. Mesmo atuando 

como Assistente Social, isto é, com a vigência da Lei nº 12. 317/2010- que estabelece uma jornada de trabalho 

de 30h/semanais para os Assistentes Sociais - cumpre uma jornada de trabalho de 40h/semanais. Formou-se em 

Serviço Social no ano de 2002 e destaca que não possui Pós-Graduação ( Lato Senso e Strito Senso) devido à sua 

“falta de tempo” para os estudos e cursos de aperfeiçoamento, pois, além de laborar nessa empresa (cumprindo a 

jornada de 40 h/semanais), também é Enfermeira de um Hospital Público. Isso constata o que as pesquisas sobre 

a precariedade do trabalho há muito tempo revelam: a superexploração da classe trabalhadora. 
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Essa compreensão pressupõe reconhecermos a importância do que venha a ser “liberdade” 

nessa sociabilidade, pois essa também é uma categoria, histórica e socialmente, determinada.  

Tonet (2005), seguindo Marx, assinala que o ato fundante da sociabilidade capitalista é 

a compra e venda da força de trabalho que geram, necessariamente, as desigualdades sociais e 

uma relação de subordinação do trabalho ao capital, mas para que esse processo se construa e 

funcione é necessário que existam indivíduos “livres”, “iguais” e “proprietários”- não nos 

termos integrais, e sim como indivíduos contratantes, ou seja, parece-nos que essa liberdade 

humana pode assumir uma forma essencialmente “limitada”, “parcial” e “alienada”. Daí, 

decorre a importância de considerarmos as determinações sócio-históricas no debate que 

perpassa a violência. 

Em resumo, constatamos que as entrevistadas associam de uma forma geral a 

violência aos atos de agressão (uso da força física ou não) que degradam a saúde - pois 

ocasiona sofrimento às vítimas -, a integridade física, moral, patrimonial e psíquica, bem 

como transgridem/violam os direitos da pessoa humana. Tais sentidos atribuídos sublinham o 

vínculo estabelecido entre a violência e as ações e fatos que perturbam visivelmente a ordem 

e/ou desrespeitam as regras e normas instituídas. Não obstante, o relato abaixo citado revela a 

associação da violência no espaço de trabalho às questões subjetivas, envolvendo a relação 

capital/trabalho:  

 

Então, à primeira vista, [...], eu poderia dividir violência em diversas 

categorias, embora todas elas unificadas. Por exemplo: tem a violência que é 

aquela que realmente, para algumas pessoas, é inegável, porque você vê de 

fato e tem marcas físicas. E aí para algumas pessoas seria incontestável, 

porque tem uma prova, digamos assim: você não pode negar, nem refutar! 

Tem a violência psicológica, [...] embora não tenha as marcas, mas pelo 

menos no subjetivo, no psicológico e nas diversas relações afetam o 

indivíduo. Tem outras violências, também, por exemplo: a violência no 

trabalho que eu acho que envolve mais o aspecto psicológico; que aí, talvez 

entre um pouco do assédio moral, o relacionamento interpessoal. [...] Então, 

a palavra violência é muito ampla. Se fosse pra especificar a violência 

psicológica, eu diria que tem a ver mais com o desgaste emocional. 

(ROSALINA CRUZ
70

, 2014). 

 

Em outros termos, existe violência nas situações de interação entre dois ou vários 

atores (como, por exemplo, o aparelho dos regimes totalitários, a máquina administrativa do 

judiciário) que, agindo de maneira direta ou indireta, compacta (de uma vez) ou dispersa 
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 Assistente Social na área de “Desenvolvimento de Pessoal” de uma Autarquia com ramo de atividade em 

educação. Atua como Assistente Social na organização, sob o regime estatutário e com uma jornada de 

40h/semanais. Não possui especialização, mas atualmente é mestranda de um programa de pós-graduação na 

área de “Trabalho, Estado e Política Social”. 
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(gradualmente), causa danos a uma vítima ou a um coletivo nos termos da integridade física, 

psíquica, moral, patrimonial, ou ainda, cultural. Diante dessa complexidade, concordamos 

com Michaud (1989, p.12), ao afirmar que “[...] é um erro pensar que a violência pode ser 

concebida e apreendida independentemente de critérios e de pontos de vista”, que podem ser 

jurídicos, institucionais, sociais ou pessoais. 

Isso não significa que a violência seja indefinível, pois esse entendimento importaria 

em divergências de ponto de vista, o que precisamos é estar conscientes de que as definições, 

ainda que sejam as mais objetivas possíveis, não estão isentas dos valores e pressupostos de 

um grupo ou sociedade e que também não apreendem o conjunto dos fenômenos 

(MICHAUD, 1989). Não podemos assimilar, por exemplo, o conceito/ definição de violência 

advogado numa sociedade feudal como único e verdadeiro no interior de uma sociedade que 

vive o capitalismo hipertardio em pleno século XXI, pois não só os regimes sociais mudaram, 

ao longo do processo, mas as normas também. 

As expressões da violência são concretas, materiais e historicamente situadas, 

manifestando-se, imediatamente, como caso isolado (por meio do uso da força física ou não), 

ainda que precisem ser apreendidas e explicadas como um processo. Nessa ótica, precisamos 

indagar: De que violência se fala? Quais são os seus principais atores? Sob quais condições se 

produz e reproduz? Em qual regime social se opera? 

Na sociedade capitalista madura, do início do século XXI, a marca da dominação e 

exploração
71

 do trabalho humano se desenvolve sob a perspectiva de construir uma classe 

trabalhadora “assujeitada”
72

 e dela absorver toda a sua capacidade de produção, reduzindo/ 

atrofiando as suas possibilidades de mobilização política (LACAZ, 2013). Nesses termos, 

registramos um terreno fértil às manifestações da violência operadas no ambiente de trabalho 

e agenciada sob o modo de ser do capital como “sociometabolismo estranhado” (ALVES, 

2015). 

Soares (2006, p.116) define violência no trabalho a partir dos ensinamentos de Di- 

Martino, Hoel e Cooper (2003): 
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 Para efeitos de análise e esclarecimento, utilizamos, em consonância com vários estudos, a terminologia 

dominação, situada essencialmente nos campos político e ideológico, e exploração para referirmos ao terreno 

econômico (SAFFIOTI, 1987). 
72

 Consiste 72
 Para efeitos de análise e esclarecimento, utilizamos, em consonância com vários estudos, a 

terminologia dominação, situada essencialmente nos campos político e ideológico, e exploração para referirmos 

ao terreno econômico (SAFFIOTI, 1987). 
72

 Faz referência ao processo de submissão da classe que vive da venda de sua força de trabalho a uma ordem 

social vista de forma externa, alheia e/ou impessoal. Em outras palavras, traduz o processo de subsunção real do 

trabalho ao capital.  
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 [...] manifesta de diversas maneiras, articulando de agressões físicas a 

insultos verbais, bullying, mobbing e assédio sexual, discriminação religiosa, 

racial, de deficiências, orientação sexual ou em qualquer outro caso. 

Porquanto, a violência no trabalho geralmente consiste em desequilíbrio nas 

relações interpessoais, contribuindo com o surgimento de várias 

psicopatologias, doenças psicossomáticas ou distúrbios de comportamento, 

conforme estudos divulgados pela Organização Mundial da Saúde e 

Organização Internacional do Trabalho. 

 

A terminologia assédio moral tem-se firmado com relação ao trabalho, mas o conceito 

ainda carece de discussão e reflexão. Nesses termos, inicialmente, destacamos que não se 

pode confundir o assédio moral com qualquer prática/ ação que se configure em conflitos 

pessoais ou antipatias aleatórias expressas no ambiente de trabalho, pois, apesar dessas ações 

serem, em alguma medida, conformadas como violência, não é a rigor assédio moral. 

Isso induz afirmar que ameaçar, constranger, reprimir, ofender moralmente ou agredir 

fisicamente o outro não necessariamente será configurado como prática de assédio moral, 

principalmente, se considerarmos que, em uma sociedade, na qual se valoriza a todo custo a 

acumulação do capital, o ambiente de trabalho vai sempre se configurar, instintivamente, 

como um espaço de disputas e conflitos entre pessoas e projetos, não se podendo assimilar 

essas situações, explícitas e pontuais, como assédio moral.  

Hirigoyen, ao tratar da violência “perversa” no cotidiano das famílias e do mundo do 

trabalho, utilizou pela primeira vez a terminologia assédio moral, destacando que não se pode 

confundir a violência pontual, derivada de grosseria, nervosismo e mau humor no cotidiano 

doméstico ou no trabalho, com a violência “insidiosa” e “destrutiva”, que se repete no tempo 

e visa destruir psiquicamente o outro (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2011). 

Essa compreensão consta no discurso da entrevistada Bia Abramides
73

 (2014, grifo 

nosso), ao afirmar que: 

 

Eu já li alguma coisa [...], inclusive na área jurídica, na área legal que o 

assédio, ele se configura, inclusive na jurisprudência brasileira, ela coloca 

isso: que ela se configura por ações realizadas durante um certo período, tem 

que ter uma sistematização, tem que ter uma rotina, uma temporalidade e pra 

mim realmente [...] conflitos há em qualquer momento, você de repente 

desrespeita o seu colega e dar um grito no colega, pra mim isso não é 

assédio moral, porque o ser humano está sujeito a de repente perder a 

razão, mas, quando isso acontece com uma sistemática, com a intenção de 

prejudicar, de desmoralizar o outro, de fazer com que esse outro  sujeito, ele 
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 Atua como Assistente Social há 6 (seis) anos em uma Sociedade de Economia Mista. Atualmente, executa as 

suas atividades como Assistente Social na área de Gestão de Pessoas, mas relata que já atuou na mesma 

organização, durante 9 (nove) meses na área de Saúde. Possui Especializações em Políticas Públicas e em 

Recursos Humanos. É concursada na empresa, onde cumpre uma jornada de 30 h/ semanais sob o regime 

celetista de contrato de trabalho. 
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perca o rumo no seu trabalho, ou perca o ano [...] aí sim, pra mim isso é o 

assédio moral, quando você tem essa intenção realmente, fazer com que o 

outro saia do seu eixo. 

 

Pensar o assédio moral demanda esforços, pois, nos limites de sua apreensão, está o 

que consiste em ser ou não ser legítimo nessa sociabilidade capitalista. Com esse 

direcionamento, recordamos, por exemplo, que nessa sociabilidade é comum e, portanto, 

legítimo pressionar a classe trabalhadora por mais produtividade em um curto tempo de 

trabalho. Isso é evidenciado no discurso da Assistente Social Maria Lúcia 
74

(2014):  

 

 Ninguém é perfeito, por exemplo: o empregado pode errar! Ele pode não ter 

batido a meta, ou alguma coisa assim, e ele pode ser chamado à atenção pra 

que ele faça correto, mas não de uma forma que é feita também; mas, muitas 

vezes aqueles que são perseguidos é que são postos em humilhação, em 

determinadas situações vexatórias. Então aí, quando é contínuo, aí é que eu 

acho que se configura; e aí consequentemente, eu acho que é onde tem dor, 

porque com o prazo isso se torna doença. 

  

É importante consideramos que essa legitimidade de cobrar e/ou pressionar a classe 

trabalhadora por mais produtividade é inerente à sociabilidade capitalista, o que determina a 

competitividade entre os trabalhadores, além do sentimento do medo de perder o emprego ou 

o trabalho, caso não alcance as metas estabelecidas pelo capital. Nessas condições, a classe 

trabalhadora fica susceptível ao desemprego, à queda dos salários, à precariedade e à 

competição extrema, todas essas apreendidas como condições de trabalho portadoras de 

violência.  

O ambiente de trabalho tem-se transformado em um espaço insalubre e perigoso, 

recebendo, inclusive, a atenção especial da Organização Internacional do Trabalho (OIT), por 

serem crescentes os índices de violência. Em 1996, a OIT identificou, em pesquisa, que 12 

milhões de trabalhadores na União Europeia já haviam vivenciado situações humilhantes no 

ambiente de trabalho (INÁCIO, 2012). No Brasil, Barreto (2013), em uma pesquisa realizada 

junto ao Sindicato de Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plástica, Farmacêutica, 

Cosméticos e Similares de São Paulo, constatou que, de um universo de 2.072 trabalhadores 

entrevistados, 870 relataram vivência com situações de humilhação
75

. 

                                                           
74

 Assistente Social há 8 (oito) anos da área de Gestão de Pessoas de uma Empresa Pública. Atua sob o regime 

celetista de contrato de trabalho, cumprindo uma jornada de 30h/semanais. É Especialista em Gestão de Pessoas. 
75

Pesquisa realizada, a partir de março de 1996, com a duração de 28 meses. Do universo de trabalhadores 

entrevistados, 761 eram mulheres e 1.311 eram homens. Do quantitativo que afirmaram ter vivido situações de 

humilhação no ambiente de trabalho, 494 eram mulheres e 376 eram homens (BARRETO, 2013). 
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No Rio Grande do Norte (RN), a partir dos dados fornecidos pela “Comissão Regional 

de Igualdade de Oportunidades, de Raça e Etnia, de Pessoas com Deficiências e de Combate à 

Discriminação
76

”, vinculada à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no RN 

(SRTE/RN)
77

, constatamos que, de um quantitativo de 302 casos atendidos pela referida 

Comissão Regional- entre os anos de 2011 e 2014
78

-, 284 casos tratavam diretamente do 

assédio moral no ambiente de trabalho
79

 (SRTE/RN, 2014b).   

Quanto aos motivos que determinaram a prática do assédio moral, o Relatório 

elaborado por essa Comissão Regional aponta as “condições pessoais” (Raça, Etnia, Idade, 

Lugar de origem, Pessoas com Deficiência, Orientação Sexual), assim como as circunstâncias 

que garantem ao trabalhador ou reclamante uma estabilidade provisória (gestantes, cipeiros
80

, 

aprendizes, reabilitados pela Previdência Social, pessoas com HIV
81

 e pessoas com doenças 

ocupacionais) (SRTE/ RN, 2014b). Outro dado importante refere-se ao ramo de atividade que 

se sobressai quando se trata de denúncias referentes ao assédio moral: o comércio e as 

indústrias de uma forma geral (SRTE/ RN, 2014b). 
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 Comissão Regional constituída na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no RN (SRTE/RN) a 

partir da Portaria Nº 08, de fevereiro de 2014, com a finalidade de: “I - elaborar plano de ação em parceria com 

os representantes dos trabalhadores e empregadores e as instituições envolvidas com o tema e referendado pela 

Comissão Central; II - implementar ações educativas e preventivas voltadas para a promoção da igualdade de 

oportunidades e de combate à discriminação no mundo do trabalho; III - propor estratégias e ações que visem 

eliminar a discriminação e o tratamento degradante e que protejam a dignidade da pessoa humana, em matéria de  

trabalho e emprego; IV - articular-se com organizações públicas e privadas que tenham como objetivo o combate 

à discriminação, na busca da convergência de esforços para a eficácia e efetividade social de suas ações; V - 

acolher denúncias de práticas discriminatórias no trabalho, buscando solucioná-las de acordo com os dispositivos 

legais e por meio de negociações e, quando for o caso, encaminhá-las ao Ministério Público do Trabalho; VI - 

produzir relatório mensal sobre as atividades exercidas e resultados alcançados, encaminhando-o à Comissão 

Central” (SRT/RN, 2014a). Nesses termos, ressaltamos que, dentre as matérias tratadas por essa Comissão 

Regional no RN, estão as denúncias relacionadas ao assédio  moral ocorrido no ambiente de trabalho. 
77

 Unidade Administrativa Descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no Rio Grande do 

Norte. 
78

 É importante considerarmos que os dados aqui apresentados foram retirados de um Relatório de Atividades, 

elaborado pela equipe da Comissão Regional de Igualdade de Oportunidades, de Raça e Etnia, de Pessoas com 

Deficiências e de Combate à Discriminação no RN, em 08 de agosto de 2014. O referido relatório nos foi 

apresentado em atendimento às solicitações, registradas por meio eletrônico (e-mail), por telefone e em visita à 

SRTE/RN.  Nesses termos, ressaltamos que a referida Comissão Regional não dispõe de uma ampla 

sistematização das denúncias, registradas na SRTE/RN, por diversos motivos: a) Trata de matérias específicas de 

sua competência; b) Não possuem uma sistematização dos dados separados por ano; c) Dispõe apenas de dados 

referentes ao período no qual uma determinada equipe teve “participação efetiva” na Comissão; d) Não há 

registro nos computadores do setor de dados anteriores, pois, durante uma mudança de prédio e de 

computadores, alguns backups foram perdidos (SRT/RN, 2014b). Evidenciamos, assim, algumas das 

dificuldades que impossibilitam a concreta e verdadeira caracterização das denúncias contra a prática do assédio 

moral, ocorridas tanto no Estado do Rio Grande do Norte quanto na sua capital, Natal-RN. 
79

 Do quantitativo de 284 casos, a Comissão Regional registrou 152 situações de assédio moral contra pessoas do 

sexo feminino e 132 contra as do sexo masculino.   
80

Trabalhadores eleitos para fazerem parte da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA). 
81

 Sigla inglesa referente à Human Immunodeficiency Virus, que, em português, significa Vírus da 

Imunodeficiência Humana. 
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No que concerne aos dados disponibilizados pela Coordenadoria da Defesa de 

Interesses Difusos e Coletivos (CODIN)- vinculada ao Ministério Público do Trabalho do Rio 

Grande do Norte (MPT-RN)
82

-, esclarecemos que as informações repassadas consistem nas 

autuações registradas, entre os anos de 2009 e 2014, pelas três Procuradorias que compõem o 

MPT da 21ª Região (MPT-RN): Procuradoria Regional do Trabalho (PRT), em Natal-RN; 

Procuradoria do Trabalho no Município (PTM)
83

, em Caicó-RN; e a Procuradoria do Trabalho 

no Município (PTM), em Mossoró-RN.  

Nesse sentido, a CODIN registrou, entre os anos de 2009 e 2014, um quantitativo de 

690 autuações
84

 referentes às denúncias de práticas de assédio moral no ambiente de trabalho, 

dentre essas: 535 na PRT, em Natal; 109 na PTM em Mossoró; e 46 na PTM em Caicó (PRT-

2ª Região, 2014). É importante destacarmos que a atuação dessas Procuradorias abrange os 

164 municípios que compõem o Estado do Rio Grande do Norte.  

 Em relação aos ramos de atividades que mais receberam autuações, entre os anos de 

referência, o relatório fornecido pela CODIN aponta o comércio varejista (Iniciativa Privada) 

com 136 casos; e o comércio de turismo e hospitalidade (Iniciativa Privada) com 61 autuações 

(PRT-2ª Região, 2014). Apesar dos registros evidenciarem a Iniciativa Privada nos casos de 

autuações contra a prática do assédio moral, o relatório também aponta casos ocorridos nas 

organizações da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. 

Quanto ao perfil das vítimas de assédio moral, nos casos acompanhados pelo MPT/ 

21ª Região, a Procuradora Regional do Trabalho (2014)
85

, entrevistada, afirma: 
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 O Ministério Público do Trabalho (MPT) é o ramo do Ministério Público da União (MPU) que atua na 

fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista, quando dispõe de matéria de interesse público, 

regularizando e mediando as relações entre empregados e empregadores. O MPU promove ação civil pública- no 

âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais, 

constitucionalmente, garantidos aos trabalhadores- bem como pode requisitar diligências e fiscalizações por 

parte dos auditores fiscais do Trabalho que integram a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 

(SRTE). Informação disponível em:< http://www.prt21.mpt.gov.br/procuradorias/prt-natal>. Acesso em: 20 mar. 

2015. 
83

 As Procuradorias do Trabalho nos Municípios são subsedes da PRT, que foram criadas com o objetivo de 

interiorizar as atividades do MPT, em nível municipal ou intermunicipal. Assim, por meio delas, o MPT pode 

agir de forma mais próxima da sociedade e dos cidadãos, detentores dos direitos fundamentais cuja defesa 

constitui a razão de ser da atuação ministerial. Informação disponível em:< 

http://www.prt21.mpt.gov.br/procuradorias/prt-natal>. Acesso em: 20 mar. 2015. 
84

 A partir dos dados disponibilizados pela organização, não foi possível propor maiores análises acerca do 

assédio moral, pois a referida organização não dispõe de ampla sistematização dos registros (sexo, cor, faixa 

etária, religião e orientação sexual das vítimas). Os dados referentes a outras matérias de atuação do órgão 

(trabalho escravo, discriminação no trabalho, liberdade sindical dentre outros) também não foram possíveis ser 

disponibilizados. 
85

 Considerando o disposto na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), para resguardar o 

sigilo e a confidencialidade das informações repassadas pelo MPT/21ª Região, não iremos identificar a 

entrevistada nesse Órgão, por meio do seu nome, mas sim pelo cargo que ocupa: Procuradora Regional do 

Trabalho.  
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Em relação às vítimas, eu não vejo essa questão de serem mais as mulheres 

que sofrem assédio moral, mas o que eu noto é que o assédio moral está 

sempre vinculado a uma questão da discriminação. Ele nunca está 

desvinculado da discriminação. E os grupos que mais sofrem discriminação, 

não deixam de ser os grupos vulneráveis. Então, você colocar ali todo 

mundo: os negros, as mulheres, as pessoas com deficiências sofrem demais 

assédio moral. Todo tipo de pessoa, até os baixinhos, os gordinhos. Enfim, 

essas pessoas que já têm as características de um grupo vulnerável, elas têm 

a possibilidade maior de sofrer assédio moral nem que seja por apelido, 

porque nem todo mundo lida bem com o apelido. Você chega num ambiente 

coletivo onde todo mundo lhe chama de anão, de baixinho. Isso começa 

mexer com a sua autoestima, aí já vai gerar problema na produtividade. 

Então, isso também pode configurar assédio moral. 

 

Mediante proposta de levantamento de dados referentes à prática do assédio moral, 

junto aos órgãos de proteção e fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista no RN - 

MTE e MPT- com a perspectiva de caracterizar a configuração dessa violência no Município 

de Natal, constatamos uma escassa sistematização dos dados. Nesse debate, é importante 

considerarmos o sentimento de medo- de sofrer represálias e/ou perder o emprego- que 

impede as vítimas de denunciar os seus agressores, além da dificuldade de compreender os 

elementos que conformam a prática do assédio moral. Daí decorrem alguns dos obstáculos 

que impedem o real dimensionamento do assédio moral em uma determinada realidade e a 

elaboração de estratégias de prevenção e enfretamento.  

Conforme já assinalado, compreendemos que as manifestações da violência no 

ambiente de trabalho não são algo dos tempos atuais. Na verdade, a terminologia e/ou mesmo 

a classificação de algumas práticas abusivas como o assédio moral é que são recentes. Nesse 

sentido, para apreender o desenvolvimento histórico dos estudos e conceitos que delimitaram 

e/ou delimitam a prática do assédio moral, nos diferentes países, recorremos a Bradaschia 

(2007, p.49) que, ao sistematizar e analisar os trabalhos acadêmicos sobre essa violência, 

constata que os referidos se consolidaram a partir de 1980 sob a influência de três 

pesquisadores: Heinz Leymann (no início da década de 1980, na Suécia), Andrea Adams (em 

1992, no Reino Unido) e Marie-France Hirigoyen (na França, em 1998). 

Heinz Leymann
86

 é considerado o precursor dos estudos sobre o psicoterror (terror 

psicológico) e/ ou mobbing no ambiente de trabalho: o que viria a ser conhecido, mais tarde, 

no Brasil, como assédio moral. No início dos anos de 1980, na Suécia, analisou 64 pacientes 

de uma clínica sueca de amparo psicológico na qual, após terem passado por situações de 
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Psicólogo alemão desenvolveu diversas pesquisas sobre o ambiente de trabalho, a saúde e o sofrimento no 

trabalho. 
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“violência não-física”
87

  no ambiente de trabalho, desenvolveram um quadro severo de Post-

Traumatic Stress Disorder (PTSD)- Síndrome de Estresse Pós-Traumático (BRADASCHIA, 

2007). 

Com os seus trabalhos, Leymann influenciou diversos estudos na Escandinávia e, mais 

tarde, vários outros de países da Europa. Mas, além de ter contribuído para inaugurar um novo 

campo de investigação sobre o ambiente de trabalho e a saúde psíquica, o autor também 

desenvolveu estudos empíricos, aprimorou metodologias, chamou a atenção de muitos 

especialistas e criou um instrumento de pesquisa para calcular a incidência do psicoterror, 

denominado de Leymann Inventory of Psychological Terrorization (LIPT)- Inventário de 

Terrorização Psicológica de Leymann
88

 (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2011, tradução 

nossa). 

Esse instrumento tratava-se de uma lista em forma de questionário que descrevia 45 

situações consideradas atos de psicoterror e/ou mobbing, mantendo-se inclusive como 

ferramenta de estudos para diversas pesquisas, nos dias atuais. Para Leymann, mobbing 

consistia em um processo de perseguição, no qual um indivíduo ou um grupo era escolhido 

como alvo e marcado para ser excluído e agredido frequentemente (pelo menos uma vez por 

semana) e, por um longo período de tempo (pelo menos seis meses), o que determinava o seu 

isolamento e o estresse (BRADASCHIA, 2007). 

Mediante percurso histórico dos estudos sobre o psicoterror e/ou mobbing, Freitas, 

Heloani e Barreto (2011, p.22) supõem que os referidos iniciaram em uma sociedade 

democrática e igualitária, como a Suécia, por três motivos:  

 

[...] a) a de que a sociedade cria o ambiente social e político que faz vigorar a 

cobrança e aprovação de leis que respeitam o homem mais do que a 

propriedade, assegurando o seu cumprimento e reduzindo os seus efeitos 

sobre as vítimas; b) a de que as leis servem não apenas para proibir e 

penalizar, mas também para prevenir o surgimento de condições nocivas e 

estimular o aprimoramento de mecanismos mais salutares nos ambientes 

laborais; c) a de que o que se passa no interior das organizações, 

notadamente no das empresas, diz respeito à sociedade como um todo, a 

quem aquelas devem prestar contas. 

 

A partir dessas prerrogativas, constatamos que existiu um contexto sócio-histórico 

favorável à emergência dos estudos nos países escandinavos. Um segundo momento 

importante para as pesquisas sobre essa manifestação da violência ocorreu no Reino Unido, 
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 Expressão utilizada nos estudos de  Leymann, com a finalidade de se referir àquela violência que não deixa 

marcas visíveis (físicas), mas sim emocionais, conforme o nosso entendimento e contextualização. 
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  Para Freitas, Heloani e Barreto (2011), o termo é traduzido como Índice Leyman de Terrorização Psicológica. 
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em 1992, quando a emissora de rádio e televisão da British Broadcasting Corporation- BBC 

(Corporação Britânica de Radiodifusão)
89

 passou a apresentar uma série de documentários 

sobre as humilhações, os vexames, os constrangimentos e as ameaças que as crianças 

infligiam umas sobre as outras, especialmente no ambiente escolar, sendo essas situações 

denominadas de bullying (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2011).  

Nesse período, dois programas de televisão, denominados de “Um abuso de Poder” e 

“De quem é a culpa afinal?”, adquiriram contornos de relevâncias sob a responsabilidade da 

jornalista inglesa Andrea Adams, que já havia sofrido bullying. Com o seu trabalho, Adams 

propôs debates e entrevistas com especialistas sobre o tema e recebeu várias cartas de vítimas 

também de bullying, o que influenciou na condução de inúmeras pesquisas sobre o problema 

na Inglaterra (BRADASCHIA, 2007, tradução do autor). 

Mediante repercussões, Adams também passou a atuar junto aos sindicatos e a 

contribuir com as pesquisas desenvolvidas pelo Unison, grande sindicato inglês. Nesse 

contexto, importa destacarmos que a terminologia bullying era utilizada pelo sindicato Unison 

para se referir a todo comportamento de abuso de poder ou autoridade que diminuía um 

indivíduo ou um grupo de indivíduos, fazendo-os sofrer (BRADASCHIA, 2007).  

Outro momento de destaque para a história sobre as pesquisas relacionadas ao assédio 

moral ocorreu na Franca, quando a psiquiatra Marie-France Hirigoyen
90

 lançou, em dezembro 

de 1998, o livro “Le Harcèlement moral: la violence perverse au quotidien” (Assédio moral: a 

violência perversa no cotidiano), que se tornou rapidamente um bestseller e foi traduzido para 

diversos idiomas, inclusive para o português (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2011). 

Com essa obra, Hirigoyen popularizou o termo assédio moral, despertando a atenção 

para um assunto ainda pouco estudado e compreendido pela sociedade na época. Destacamos 

ainda que a autora, nesse trabalho, abordou a violência que ocorre no espaço privado (entre os 

casais e familiares) e nas empresas (entre os colegas ou entre os chefes e os seus 

subordinados), considerando a natureza particular ou individual do exercício de um 

“perverso”, que se utiliza de instrumentos para manipular o outro (HIRIGOYEN, 2009). 

Apesar das repercussões dessa obra, houve nesse período uma disseminação de mal-

entendidos que tornaram na linguagem corrente todo tipo de agressão como prática do assédio 

moral. A partir desse processo de banalização e equívocos, Hirigoyen, em 2001, lançou um 

novo livro, intitulado “Le malaise dans le travail, harcèlement moral:démêler le vrai du faux” 

                                                           
89

 Emissora pública de rádio e televisão do Reino Unido, fundada em 1922 e popularmente conhecida pela sigla 

BBC. Fonte de informações retiradas da homepage da emissora:    

<http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/whoweare/>. Acesso em: 20 fev. 2014. 
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 Também psicanalista, psicoterapeuta familiar e vitimóloga. 

http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/whoweare/
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(Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral), que, baseado em experiências clínicas e 

em uma pesquisa conduzida com 193 vítimas da prática do assédio moral, na França, manteve 

a definição de assédio moral utilizada nos seus primeiros estudos, mas também passou a 

considerar a dimensão social nas suas análises (HIRIGOYEN, 2005).  

Ressaltamos que esses três pesquisadores, cada um em seu tempo, em seu país e numa 

área de influência específica, foram fundamentais para o debate e para as pesquisas de outros 

estudiosos. De acordo com Bradaschia (2007), Leymann influenciou particularmente o 

governo da Suécia, Andrea Adams envolveu os sindicatos e Hirigoyen trouxe o tema para a 

sociedade.  

No Brasil, o debate acerca do assédio moral é relativamente novo, sobretudo nos 

bancos acadêmicos, pois, diferentemente de outros temas, no país, esse debate nasce em meio 

ao discurso dos sindicatos (BARRETO, 2011). O primeiro artigo acadêmico sobre o tema 

data o ano de 2001, escrito por Freitas
91

, que contextualiza e caracteriza, no universo 

organizacional, as práticas do assédio moral e assédio sexual, por vezes, tratados como 

naturais, atemporais e produtos da cultura brasileira, além de divulgar as análises de 

Hirigoyen. (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2011). Nesse sentido, constatamos que o 

contexto sócio-histórico determina tanto a emergência dos estudos relacionados ao assédio 

moral quanto os critérios do uso das nomenclaturas e definições estabelecidas para essa 

violência.  

Embora os debates sindicais e os estudos acadêmicos sobre assédio moral no mundo 

tenham avançado nos últimos anos, consideramos que ainda existe um desafio conceitual 

perante essa violência ocorrida no ambiente de trabalho, devido à diversidade de abordagens 

das pesquisas de áreas distintas e a carência de diálogo entre as mesmas, sendo comum essa 

violência receber terminologias diferentes num mesmo país
92

.  

Na Escandinávia e na Alemanha, por exemplo, como os pesquisadores passaram a 

centrar seus estudos na pessoa que é atacada por grupos/quadrilhas (mob), utilizava-se a 

expressão mobbing. Já na Inglaterra, como as pesquisas enfatizam o caráter, a personalidade e 

a responsabilidade do agressor ou do considerado “brigão” ou “valentão” (bully), passaram a 
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 FREITAS, Maria Ester de. Assédio sexual e moral: faces do poder perverso nas organizações. ERA- FGV, 

São Paulo, v. 41, n. 2, p. 8-19, jul./set. 1996. 
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 Para a apreensão do assédio moral, bem como do seu desenvolvimento sócio-histórico, consideramos 

importante pontuar a denominação original e caracterização utilizadas nos diferentes países: Harcèlement moral 

(assédio moral), na França; Bullying (tiranizar), na Inglaterra, na Australia e na Irlanda; Mobbing (molestar), nos 

Estados Unidos e na Suécia; Ijime (ostracismo social), no Japão; Psicoterror laboral ou Acoso moral (psicoterror 

laboral, assédio moral), na Espanha; Coação Moral, em Portugal; e Assédio Moral, no Brasil, dentre outras 

(BRADASCHIA, 2007). 
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enaltecer o processo das agressões como bullying (EBERLE; SOBOLL; SHATZMAM; 

GOSDAL, 2009). 

De acordo com Guimarães e Rimoli, a diversidade de expressões para designar o 

“fenômeno” 
93

 do assédio moral decorre da variedade cultural e do desejo de enfatizar algum 

dos múltiplos aspectos que permitem a violência no ambiente de trabalho, destarte tais autoras 

alertam que “a tentativa de definição e descrição deste fenômeno em nível universal se vê 

comprometida e exige uma aproximação progressiva e um intercâmbio de conhecimentos, 

teorias, estudos e práticas trans-culturais” (2006, p. 184 apud BRADASCHIA, 2007, p.52). 

Para Birman (2005 apud BRADASCHIA, 2007, p. 51), a palavra “assédio moral” 

ganhou notoriedade pública e passou a ser utilizada de forma “desmesuradamente 

inflacionada” no contexto contemporâneo, provocando uma imprecisão no seu entendimento, 

pois o sentido tornou-se quase “evanescente” e “sem fronteiras bem traçadas”.  Esses são 

fatores que dificultam a real apreensão sobre o tema, sendo necessário o debate e a troca de 

informações obtidas nas diversas pesquisas em cursos de áreas distintas. 

Hirigoyen (2009, p. 65) define: 

 

Por assédio moral em um local de trabalho temos que entender toda e 

qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por comportamentos, 

palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à 

dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo 

seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. 

 

Essa definição conquistou ampla repercussão nos estudos acadêmicos e debates pelo 

mundo, assim como subsidiou os legisladores franceses que criaram e aprovaram a Lei de 

número 2002-73, 17 de janeiro de 2002, a qual dispunha, em seu artigo 168, que o assédio 

moral se constitui em atitudes ou procedimentos repetitivos, executados tanto pelo superior 

hierárquico como pelo colega, que têm por objeto ou efeito a degradação das condições de 

trabalho de um empregado, além de atentar contra os seus direitos e sua dignidade, 

comprometendo a sua saúde física ou mental e seu futuro profissional (FREITAS; HELOANI; 

BARRETO, 2011). 

No discurso das Assistentes Sociais entrevistadas constatamos o desafio de se 

estabelecer/ delimitar um conceito para o assédio moral, mesmo entre aquelas que em algum 

momento, haviam-se aproximado de estudos e referências que discutiam essa problemática. 

Apreendemos que essas dificuldades decorrem de múltiplos aspectos, dentre eles a 

subjetividade que perpassa o sentir-se violentado ou não perante uma atitude abusiva e 
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 Terminologia, frequentemente, utilizada por vários estudiosos ao se referir ao assédio moral. 
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humilhante, isto é, um mesmo comportamento abusivo pode determinar um sofrimento em 

um sujeito, mas em outro não, conforme se depreende nos discursos a seguir: 

 

[...] talvez não seja fácil definir com palavras o assédio moral, porque ele é 

muito subjetivo (MARIA LÚCIA
94

, 2014). 

 

Eu acho que o que caracteriza o assédio é quando isso me passa a me 

incomodar. Quando eu, o assediado, começo a ficar desconfortável com 

aquilo. Porque, eu posso até me perguntar: Mas, isso não faz eco em mim? 

Aí, eu acho que isso não está caracterizado assédio moral. [...] esses dias eu 

tava me lembrando: eu tava na escola do meu filho e estavam falando de um 

menino, lá. Aí, eu me perguntei: meu Deus será que isso é assédio? Porque, 

tava todo mundo rindo da cara do menino. Aquilo que chamam de bullying! 

Mas, só que depois, eu comecei a observar que o menino tava tirando de 

letra, tava rindo, pelo menos aparentemente, ele tava tirando a maior onda 

[...] daquela história. Aí, eu comecei a refletir sobre isso: Então, não é! Se 

você não tá se sentindo violentado, agredido! [...]. Então, se a pessoa não se 

sente violentada, não é! (MARILÉA PORFÍRIO
95

, 2014) 

 

Ao considerar a subjetividade das pessoas submetidas a práticas abusivas e 

humilhantes como elementos preponderantes para se evidenciar o assédio moral, as 

Assistentes Sociais entrevistadas direcionam o debate para os seguintes questionamentos: A 

dor e/ou sofrimento da vítima é um elemento essencial para se considerar um ato violento 

como assédio moral? Se não existe dor e/ou sofrimento, o assédio moral não é reconhecido e/ 

ou evidenciado?  Será que são as consequências (as dores/ os sofrimentos) que definem o 

assédio moral? 

Mediante provocações, as entrevistadas assumiram, inicialmente, o posicionamento de 

defender que, para o assédio moral ser reconhecido, não havia a necessidade da dor e do 

sofrimento serem evidenciados pela vítima. Entretanto, na tentativa de esclarecer essa 

percepção constamos no discurso das entrevistadas novos debates, dúvidas e 

questionamentos: O que seria a dor e/ou o sofrimento, considerando a subjetividade das 

pessoas? A dor reflete tanto os aspectos subjetivos quanto objetivos? Na fala da entrevista que 

se segue, identificamos elucidações a esse respeito:  
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 Assistente Social na área de Gestão de Pessoas há 8 (oito) anos de uma Empresa Pública Federal. É 

concursada e atua sob o regime celetista, cumprindo a jornada de 30h/semanais. Possui Especialização em 

Gestão de Pessoas. 
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 Profissional de Serviço Social, formada há 26 (vinte e seis) anos pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Atua há 10 (dez) anos em uma Sociedade de Economia Mista, sendo 7 (sete) anos na área de 

Gestão de Pessoas e 3 (três) na área de saúde da organização. É concursada, cumpre uma jornada de 

30h/semanais sob o regime celetista de contrato de trabalho. Possui Especializações em Políticas Públicas e em 

Recursos Humanos. 
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Não! Acho que não! Não sei se estou correta, porque eu não tenho me 

aprofundado muito na temática, mas eu acho que não, embora assim, [...] 

agora eu fiquei na dúvida, porque eu já li um pouquinho sobre isso, eu sei 

que realmente tende a já a entrar nisso aí mesmo, nesse sofrimento né? ! Eu 

não sei assim, até que ponto a gente diz, assim: não, isso só é assédio quando 

já está em pleno sofrimento, mas assim, eu acho que de toda forma já é um 

processo de sofrimento psíquico, não é?! Não sei assim, [...] mas certamente 

quando tá no que a gente chama de assédio, eu acredito que essa pessoa já 

está vivendo um sofrimento mesmo, psíquico! Se ele vai tá em processo de 

ter que se afastar pra um tratamento, uma coisa muito forte; não sei! Eu não 

sei se no início já pode estar nesse ponto (CÂNDIDA MOREIRA
96

, 2014).  

 

Constatamos, no discurso das entrevistadas, tanto a dificuldade de se apreender os 

limites que dimensionam o sofrimento e a dor das pessoas- vítimas das práticas abusivas e/ou 

humilhantes - quanto a tendência de se explicar esses aspectos a partir do campo da 

subjetividade, resgatando a forma como cada pessoa reage às situações de violência, ao 

desgaste emocional e ao sofrimento psíquico de uma forma geral. Para Rosalina Cruz
97

, 

(2014) importa refletir:  

 

Não, necessariamente, precisa existir a dor, existir o sofrimento. Até, porque, 

eu penso que se chega a esse nível de complexidade é porque a situação 

realmente já está muito agravada, inclusive, não se tem, nem como trabalhar 

a questão dos vínculos no ambiente de trabalho. [...]. Então, não 

necessariamente a pessoa precise apresentar essas características de 

sofrimento, por exemplo: você pode sofrer assédio moral, mas ele não é 

necessariamente contínuo. Então, eu cheguei hoje no ambiente de trabalho e 

a minha chefa me disse alguma coisa que ele diretamente me ofendeu, 

constrangeu e dizem isso em público, digamos assim. Isso é uma coisa que 

me implica diretamente e possivelmente vai me gerar um desgaste. Isso aí, 

eu acho que é inegável: o desgaste emocional! Mas, como foi algo que 

aconteceu hoje e que, possivelmente, vai ter um lapso de tempo para 

acontecer novamente, [...], eu acho que isso vai sendo um acúmulo pra 

pessoa que está sofrendo o assédio. Então, eu acho que não necessariamente 

tem que existir a dor, e o transbordar desse sofrimento. Enfim, eu acho que 

também depende muito de cada pessoa; eu acho que cada pessoa recebe de 

uma maneira diferente. Tem pessoas que tentam desabafar e isso de certa 

forma ameniza, mas tem pessoas que vão acumulando. Tem pessoas que 

choram. Tem pessoas que não querem voltar para o trabalho. Então, assim, 

eu acho que nessa situação depende muito, inclusive, da sua vivência de 

mundo, do seu contexto, se você teve realmente alguém para recorrer; 

alguém para procurar. Se por exemplo, você é um servidor novo e você 

acabou de chegar na instituição e está em um ambiente de trabalho que você 
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 Assistente Social há 5 (anos) na área de Gestão de Pessoas de um Hospital Público Estadual. Atualmente, 

nessa organização exerce as atividades de assessora de Gestão de Pessoas. Possui o título de Mestre em Serviço 

Social. 
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 Assistente Social há 1 (um) ano e 5 (cinco) meses na área de “Desenvolvimento de Pessoal” de uma 

Autarquia, com ramo de atividade em educação. Atua, sob o regime estatutário, e com uma jornada de 

40h/semanais. Não possui especialização, mas atualmente é mestranda de um programa de pós-graduação na 

área de “Trabalho, Estado e Política Social”. 
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acha que estão cometendo assédio como você; então por ser servidor novo, 

por estar no estágio probatório, muitas vezes você não quer procurar a gestão 

de pessoas, porque você acha que vai ser mau visto pela instituição, quando 

na realidade, o discurso que a gente está tentando disseminar aqui, no âmbito 

de desenvolvimento de pessoas, no sentido de dar suporte necessário ao 

ambiente de trabalho. Então, por exemplo: você está sofrendo assédio moral, 

e aí a gente trabalha em cima dessa questão e a gente não vê que você não 

tem como continuar naquele ambiente de trabalho, então a gente sugere uma 

remoção. Muitas vezes o próprio servidor tem o preconceito de ser 

removido, porque acha que vai ser mal visto, na instituição, por ser um 

servidor problemático, digamos assim. Aí, é difícil até pra gente persuadir e 

argumentar com o servidor que nessa situação é melhor para ele ser 

removido do que permanecer no ambiente [...]. Então, a gente tenta repassar 

que naquela situação a remoção significa que naquele ambiente de trabalho 

ele não teve uma boa adaptação (ROSALINA CRUZ, 2014, grifo nosso).  

 

Os elementos que fazem parte do campo da subjetividade também foram retomados 

pela Assistente Social Mariléa Porfírio
98

 (2014) que - diferentemente das demais 

entrevistadas- defendeu, de imediato, na sua fala, que, para ser configurado o assédio moral, 

necessariamente o sofrimento deveria ser evidenciado/ sentido pela vítima:  

 

Sim, precisa ter o sofrimento! Eu não sei se eu estou correta, mas eu tô 

pensando nisso mesmo! Porque eu penso assim: no ambiente do trabalho, 

por algum motivo eu quero isolar aquela pessoa e passa a ter atitudes que 

passa a atingir aquela pessoa. Mas, vai que a pessoa não se afeta com aquela 

história. Então, o assédio fica, assim, nulo! Parece que pra ter, realmente, 

precisa demandar e o demandado precisa atingir, porque se isso não bate em 

mim, essa pessoa vai morrer lá de fazer seu jogo e suas estratégias; e a coisa 

não vai me atingir, eu não vou me sentir isolado, eu não vou sofrer com isso 

e eu vou continuar com o meu trabalho. O que eu tô querendo dizer é que 

parece que as pessoas principais precisam estar saudáveis pra suportar isso. 

Que isso nem sempre é possível. Porque a vulnerabilidade humana é inerente 

ao humano, mas é possível que algum ser humano, aí, consiga driblar. Veja, 

que eu estou, aqui, lembrando de algumas relações de gerências, de alguns 

contatos de grupos de trabalho que parecem- aqui eu estou lembrando de um 

especificamente- que não conseguiu se repercutir, apesar de muitos ataques. 

Sabe aquela história da resiliência?! Parece que o assédio tem isso também, 

pra gente chamar a atenção. Eu preciso demandar e você precisa responder a 

isso, porque senão pode ser que eu só demande e você drible tudo aquilo. 

 

No debate inerente ao sentimento da dor e de sofrimento, consideramos importante 

que o Assistente Social resgate a dimensão subjetiva e/ou psicológica dos indivíduos, mas 

com as devidas mediações para não encobrir os aspectos da ordem burguesa, nem assumir um 
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 Atua como Assistente Social há 10 (dez) anos em uma Sociedade de Economia Mista, sendo 7  (sete)  na área 

de Gestão de Pessoas e 3(três) na área de saúde da organização. É concursada, cumpre uma jornada de 

30h/semanais sob o regime celetista de contrato de trabalho. Possui Especializações em Políticas Públicas e em 

Recursos Humanos. 
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direcionamento acrítico e psicologizante da “questão social”. No processo de apreensão da 

realidade social, o Assistente Social pode aproximar-se de novas áreas de conhecimento 

(como a Psicologia, a Medicina, a Psicanálise, a Terapia Familiar), sem desconsiderar o 

significado sócio- histórico da profissão, bem como o seu direcionamento político. 

É importante apreender nas demandas individuais (do sofrimento, da dor, da 

depressão), as dimensões universais e particulares (a forma de organizar e controlar o trabalho 

e seus desdobramentos na saúde da classe trabalhadora, por exemplo), pois o desvelar das 

condições de vida dos sujeitos revela para o Assistente Social um conjunto de informações 

que, iluminadas por uma perspectiva teórico-crítica, possibilita a leitura das novas faces e 

meandros da “questão social” que tanto desafia o profissional no seu exercício (IAMAMOTO, 

2012).  

 Quanto ao debate acerca dos elementos que dimensionam o assédio moral no 

ambiente do trabalho, observamos que, além das dúvidas lançadas, as Assistentes Sociais 

revelam nos seus discursos o cuidado em defender que as vítimas não precisam aguardar um 

estágio de adoecimento e sofrimento profundo (como o estágio da depressão) para reconhecer 

e/ou denunciar a violência à qual estão submetidas. A partir desse direcionamento, as 

entrevistadas consideram que qualquer ato de violência- configurado ou não como assédio 

moral- gera um desgaste na vítima na esfera psíquica, física, social ou moral (como é o caso 

da dignidade da pessoa humana, da sua imagem). Com esse direcionamento, os trechos das 

entrevistas que se seguem destacam:  

 

Eu acredito que quando uma pessoa é humilhada, você sente dor! A 

humilhação em si é dor. Mas, cada pessoa reage de uma forma. Ele pode 

falar comigo de uma forma que pra mim tanto faz como tanto fez; agora 

outra pessoa vai sentir de outra, porque já sentiu em outros momentos ou já 

recebeu (MARIA LÚCIA
99

, 2014). 

 

[...] por mais que se diga, que não sinta dor, eu acho difícil, né?! Porque a 

dor também é bem ampla, porque pode ter vários tipos de dores. Então só 

pelo fato de ser ações contínuas, essas ações como um todo que é assédio 

moral, já configura, na minha concepção uma dor (JOAQUINA BARATA
100

, 

2014). 
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 Assistente Social em exercício há 8 (oito) anos na área de Gestão de Pessoas de uma Empresa Pública. Atua 

sob o regime celetista de contrato de trabalho, cumprindo uma jornada de 30h/semanais. É concursada e 

Especialista em Gestão de Pessoas. Participou deste trabalho de pesquisa, por meio do uso da técnica de 

entrevista coletiva (sob o auxílio de um roteiro semiestruturado), o que promoveu riqueza nas apreensões e 

análises da realidade. 
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 Assistente Social há 6 (seis) anos na área de Gestão de Pessoas de uma Empresa Pública. Atua sob o regime 

celetista de contrato de trabalho, cumprindo uma jornada de 30h/semanais. É concursada e Especialista em 

Gestão de Políticas Públicas. Participou deste trabalho de pesquisa, por meio do uso da técnica de entrevista 
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Nesses termos, é possível apreender que independente do adoecimento psíquico, ao ser 

configurada a prática do assédio moral por meio de palavras, atos, gestos, escritos e 

comportamentos direcionados à vítima, esta poderá sofrer tanto violações no campo da 

dignidade humana, da honra e da imagem quanto deflagrar transtornos compulsivos, traumas 

emocionais, angústias, tristeza e depressão, conforme evidencia o trecho abaixo:  

 

Agora têm vários tipos de dor: psicossomáticas, podem entrar em uma 

depressão, ou ele pode entrar numa comilança, numa gastança financeira. 

Então, têm várias formas! Aqui tem uma empregada, que o problema de 

gestão do orçamento dela começou com um assédio, um funcionário que 

pressionava ela no trabalho; daí ela começou a gastar diariamente, mas ela já 

tinha sintomas de depressão (MARIA LÚCIA
101

, 2014). 

 

 Constatamos que o dano provocado por uma prática e/ou ato de assédio moral abriga 

um amplo aspecto de violações: dos direitos de personalidade do empregado, os quais dizem 

respeito aos atributos que definem e individualizam a pessoa, protegendo-a em seus mais 

íntimos valores e em suas projeções na sociedade; da dignidade; da liberdade de manifestar o 

seu pensamento; da honra; da imagem; da intimidade; da saúde física e psíquica; além dos 

bens materiais (patrimônio, orçamento financeiro). 

Ramos e Galia (2013), a partir de suas análises - sob a influência dos dispositivos 

encontrados no ordenamento jurídico com a prerrogativa de garantir e proteger os direitos da 

classe trabalhadora frente à prática do assédio moral-, assinalam que um único ato lesivo pode 

invadir tanto a esfera extrapatrimonial (moral) quanto a patrimonial da vítima. Esse 

entendimento pode ser ilustrado no caso de uma empregadora que demite sem justa causa 

uma funcionária/ empregada e passa a denegrir a sua imagem e honra com a perspectiva de 

obstruir qualquer possibilidade dessa ex-funcionária ser admitida em novo emprego
102

.  

Depreendemos que nessa situação existe tanto o dano patrimonial- que representa o 

verdadeiro e próprio prejuízo econômico- quanto o extrapatrimonial, que consiste em lesões 

sofridas no âmbito moral, isto é, não dispõe de valoração econômica, mas abarca a honra, a 

imagem, a integridade psíquica da personalidade humana, a autoestima, dentre outros direitos 

                                                                                                                                                                                     
coletiva (sob o auxílio de um roteiro semiestruturado), o que promoveu riqueza nas apreensões e análises da 

realidade. 
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 Assistente Social em exercício há 8 (oito) anos na área de Gestão de Pessoas de uma Empresa Pública. Atua 

sob o regime celetista de contrato de trabalho, cumprindo uma jornada de 30h/semanais. É concursada e 

Especialista em Gestão de Pessoas. Participou deste trabalho de pesquisa, por meio do uso da técnica de 

entrevista coletiva (sob o auxílio de um roteiro semiestruturado), o que promoveu riqueza nas apreensões e 

análises da realidade. 
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 Exemplo baseado em caso concreto, apresentado no livro de Inácio (2012). 
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com “valor absoluto e inato” e caráter “irrenunciável”, “intransmissível” e “imprescritível” 

(RAMOS; GALIA, 2013, p.43). 

O dano moral se faz necessário para a identificação concreta do assédio moral nas 

relações de trabalho, pois essa prática, além de ser contrária à moral, enquanto regras de 

conduta elementar à convivência em sociedade, contraria o ordenamento jurídico, quando 

viola o dever de tratar o outro com urbanidade e respeito à dignidade e personalidade humana 

(BERALDO, 2012). A partir desse direcionamento, é importante esclarecer que, apesar de 

todo assédio moral gerar um conjunto de danos morais- articulados em si mesmo-, nem todo 

dano moral constitui, essencialmente, uma prática de assédio moral. 

Em outros termos, embora o dano extrapatrimonial (moral) e o assédio moral 

caminhem juntos, assumem conceitos distintos e, naturamente, determinam consequências 

jurídicas diferentes. Enquanto o assédio moral é uma categoria ou espécie de dano moral que, 

devido à sua maneira de se expressar, a temporalidade e sua frequência, apresenta 

singularidades; o dano moral é gênero (algo mais abrangente), conforme dispositivos jurídicos 

previstos na Constituição Federal/1988 e no Código Civil do Brasil (FREITAS; HELOANI; 

BARRETO, 2011).  

Mediante debate, ratificamos que a prática do assédio moral não é reconhecida apenas 

quando a vítima encontra-se adoecida ou em sofrimento psíquico (depressão, por exemplo), 

isto é, as denúncias, punições e/ou estratégias de enfrentamento- individuais e coletivas- 

devem ser conformadas, preferencialmente, antes que o processo se agrave
103

. Nesse sentido, 

ressaltamos o discurso da entrevistada Procuradora Regional do Trabalho do MPT/ 21ª 

Região (2014): 

 

Não, não precisa chegar o estágio de adoecimento. Aliás, o ideal é que a 

pessoa perceba logo e consiga montar a sua estratégica contra o assediador e 

traga logo a denúncia, ou faça alguma coisa dentro da empresa. Denuncie à 

ouvidoria ou alguém que possa resolver o problema. E aí, se ela não 

resolver, deve buscar os meios legais: as denúncias, uma ação judicial antes 

que ela adoeça. É muito importante reconhecer todos os sintomas do assédio 

moral pra que não se chegue ao extremo. 

 

Na tentativa de delimitar aspectos que configuram e determinam o assédio moral no 

trabalho, as Assistentes Sociais apontaram as “relações de poder”, o “autoritarismo”, a 
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 Nesse debate, se pensarmos na lógica produtivista, competitiva e individualista dessa sociabilidade, na qual 

vivemos, concluiremos que só o fato de o trabalhador ou da trabalhadora temer perder o seu emprego ou de ser 

humilhado, intimidado e ameaçado no ambiente do trabalho, isto é,  independentemente do assédio moral ser 

consolidado, o sentimento do terror, da dor e do sofrimento já está instalado. 
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“cultura organizacional”, a “estrutura dessa sociedade”, o “medo de perder o emprego” e a 

“rotina de trabalho” que, em síntese, traduzem a forma de organização do trabalho nesse 

regime social, no qual vivemos. Nesse pensamento, explicita a fala abaixo:  

 

Muito a relação de poder, a ideia de autoritarismo, realmente, a ideia de 

poder, de se sobrepor ao outro, de achar que pode controlar o outro ao seu 

bel prazer, é essa que mais vem em minha mente. Assim, um desrespeito, 

também! (CÂNDIDA MOREIRA
104

, 2014). 

 

No que concerne às relações de poder, as estruturas hierárquicas conformadas no 

interior das organizações são evidenciadas como fatores que determinam a relação de 

subordinação e dominação entre os funcionários e/ou empregados, e ainda a forma de tratá-los 

e abordá-los, conforme o discurso da entrevistada Marilda Iamamoto
105

 (2014): 

 

Quando eu falo de poder, talvez eu fale por mim, pelas experiências, pelas 

coisas que eu vivenciei. Mas eu também acho, por alguns colegas e algumas 

coisas que eu ouvi falar, [...]. Eu vi que tinha muito mais acontecendo, até 

com alguns colegas que chegam com as demandas de saúde, mas falam [...] 

pra mim que apareceu como cargo superior, quer dizer: com o uso de cargos 

superiores ou de uma, certa, posição dentro da empresa. [...]. Não só questão 

da subordinação, mas também, eu acho que com as questões de relações de 

trabalho, mesmo assim! Eu acho que pode ser uma coisa mais frequente, 

porque, aqui, a gente ver uma, certa, intransigência; as pessoas querendo 

impor coisas que não tem sentido e quando isso não acontece usam de todas 

as armas pra prejudicar o outro colega. A gente vê aqui, casos de colegas que 

tem uma função e uma posição, quando voltam de férias são tirados. As 

coisas são feitas de uma forma drástica, de forma até a gente poder dizer, até 

violenta, como a forma, como as pessoas falam aqui; os gerentes e outros 

chefes de sessões, a forma como eles falam, como eles tratam o empregado, 

como remanejam o empregado. Tudo é feito por interesses adversos! Se 

você não concorda e não segue um, certo, tipo de conduta ou cartilha, não de 

uma empresa, mas sim de um partido, ou de grupos de pessoas: você sim ser 

colocado à margem dos processos da empresa, das informações da empresa, 

sabe?! Então, eu acho que muito mais do que saber definir um conceito, eu 

observo na vivência, algumas experiências comigo e com alguns colegas 

[...]: situações de dor, de constrangimento, de angústia, de adoecimento. E a 

gente não sabe explicar: pode ser que seja uma situação de assédio moral?! 

Pode ser que seja definida como sim, em algumas situações! Porque a gente 

ver colegas que adoecem pela intransigência, pela perseguição, pelo uso do 

poder, por esconder informações, por uma série de coisas (MARILDA 

IAMAMOTO, 2014). 
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 Assistente Social há 5 (anos) em um Hospital Público Estadual. Atualmente, nessa organização, exerce as 

atividades relacionadas à assessoria de Gestão de Pessoas. Possui o título de Mestre em Serviço Social 
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 Assistente Social na área de saúde de uma Empresa Pública Federal, há 2 (dois) anos e 10 (dez) meses. É 

Especialista em Direitos Humanos, atua sob o regime celetista, cumprindo uma jornada de 30h/ semanais, 

conforme a Lei 12.317/2010, que regulamenta a jornada dos Assistentes Sociais. Participou deste trabalho de 

pesquisa, por meio do uso da técnica de entrevista coletiva (sob o auxílio de um roteiro semiestruturado), o que 

promoveu riqueza nas apreensões e análises da realidade. 
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Nesse discurso, ratificamos que, independente de uma prática violenta ser configurada 

como assédio moral ou como uma situação conflituosa, ambas geram sofrimentos, 

frustrações, angústias, dores e até adoecimentos. Constatamos também que algumas situações 

- como é o caso de transferências de postos de trabalho; de remanejamento do trabalhador ou 

da chefia de atividades, cargos ou funções, ou mudanças decorrentes de prioridades 

institucionais - podem ser compreendidas como práticas abusivas de humilhação e/ou 

violência, mas não são a priori assédio moral.  

Outras situações referem-se às condições de trabalho- como é o caso da pouca 

iluminação e das instalações inadequadas ergonomicamente- que não são a rigor atos de 

assédio moral, exceto se um trabalhador (ou grupo de trabalhadores) for tratado sob essas 

condições com frequência e com a perspectiva de desmerecê-lo perante os demais, 

evidenciando a intencionalidade das ações (INÁCIO, 2012). Em outros termos, há nesse 

comportamento sistemático a intenção de humilhar, constranger e atentar contra a dignidade 

do outro (no caso do trabalhador).  

Mediante evidências, importa considerarmos que situações de conflitos no ambiente 

de trabalho existem e sempre vão existir, pois esse é um espaço naturalmente de disputa, seja 

política e/ou ideológica. Entretanto, não podemos negligenciar ou “brincar” com o limite de 

tolerância à violência no e do trabalho, pois toda manifestação dessa violência é paga com a 

perda de segurança, com o trabalho precário, com o sofrimento, com as mortes e doenças que 

acarretam o aumento dos suicídios, da criminalidade, da delinquência, das drogas, do 

alcoolismo, dentre outros problemas (BARRETO; HELOANI, 2013). 

 No que se refere à cultura organizacional, como aspecto determinante para o assédio 

moral, a Assistente Social Maria Lúcia
106

 (2014) esclarece: 

 

Aqui tem muitas brigas de ego e de poder! Então, isso historicamente, vem 

junto com a questão da política, [...] por ser uma empresa pública, então, 

hoje, as duas coisas andam juntos e andam muito mais fortes. Por exemplo: 

se coloca uma pessoa em determinado cargo, ou por uma indicação política, 

e aquela pessoa não tem certo conhecimento pra estar ali, não tem perfil, e 

ao mesmo tempo ela tá ali pressionando os que estão em baixo, porque ela 

também está sendo pressionada pelos de cima também; porque ela não sabe 

fazer o serviço. Então, assim, ela vai pressionando, vai pressionando e causa 

o adoecimento, o que não deixa de ser uma forma de violência, porque, 

consequentemente, a pessoa já chega pra gente, a gente já vê ela em um 

estado de saúde mental, né?! A empresa em si, hoje, ela tem uma pressão, é 
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o que as pessoas de baixo sentem. E eles falam, mas a gente que está na área 

administrativa também não deixa de ser pressionado, e não deixa de sentir 

todo esse mormaço, porque a pressão chega pra gente também, [...]. 

 

Os elementos estruturais apontados nesse discurso dimensionam uma lógica 

organizacional e gerencial, baseada no “autoritarismo”, no “nepotismo”, no “clientelismo” e 

no “favoritismo”, isto é, em traços socioculturais herdados do processo de industrialização 

brasileira que se funde sob a influência da figura do coronel nos anos de 1930 

(MONTEFUSCO, 2013). Nesses aspectos, é importante considerarmos que o coronel, na 

história do Brasil, tratava-se de grandes proprietários de terras que para manter a ordem social 

alinhada aos interesses do Governo e da elite, utilizava-se da violência física ou das 

perseguições pessoais. 

Apesar das transformações políticas, sociais e históricas no Brasil República, podem 

ser constatados aspectos vividos durante o período do coronelismo nos dias atuais, tanto na 

cultura política quanto na organização do trabalho, com a vigência das relações sociais 

baseadas na troca de favor, no jogo de interesses e na manipulação perversa, como 

instrumento de retaliações. Isso significa reconhecermos as determinações sócio-históricas, 

tanto no processo de conformação das organizações brasileiras (empresas privadas e/ou 

organizações vinculadas, administrativamente, ao Estado) quanto na gestão e organização do 

trabalho. 

Outro aspecto importante a ser considerado refere-se à pressão por produtividade 

inerente às sociedades modernas e aos novos paradigmas organizacionais que banalizam o ser 

humano, considerando-o apenas como objeto de ampliação de rentabilidade máxima, 

determinando atos e comportamentos perversos e destrutivos à saúde do trabalhador. 

Consideramos que uma organização pode operacionalizar modos de administrar e gerir a 

força de trabalho que viabilizam a prática do assédio moral, mas não podemos ignorar que 

essas dimensões estão em harmonia com as bases estruturais da sociedade atual, conforme 

destacado o trecho a seguir:  

 

Eu acho que o principal, pra mim, é a rotina de trabalho, é a forma como 

institucionalmente são demandadas, aos empregados, respostas pra as metas, 

pra produção, pra os resultados. Então, pra mim, isso é que gera. Se você 

tem essa loucura, vamos dizer assim, esse imperativo de tá dando resultados, 

sejam a qualquer custo, então de repente, ocasione um ciclo ali de violência, 

de desrespeito, e de assédio também, porque eu trabalho com você e digo: 

Olhe, no final do mês você tem que tá com trinta peças produzidas e chega 

no final do mês, por alguma razão sua, ou por conta da instituição, ou da 

organização, ou por conta de alguma coisa, você não conseguiu produzir 
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[...], então isso passou, você não fez esse mês, mas o próximo mês eu quero 

que você faça. Então, isso vai acabar se desenrolando e chegando a um ponto 

realmente, que o assediador vai promover o assédio, não só por isso, mas por 

outras questões, também [...]. Eu acho que a sociedade que a gente vive, ela 

acaba produzindo isso mesmo (BIA ABRAMIDES
107

, 2014). 

 

No discurso das Assistentes Sociais, também é evidenciado que tanto os aspectos 

patológicos quanto aqueles inerentes à organização do trabalho, ou ainda ambos em um 

processo de simultaneidade, podem determinar práticas de assédio moral no ambiente de 

trabalho: 

 

Como hoje eu tenho também a visão da questão da saúde mental, então eu 

vejo que há as duas possibilidades: pode ser tanto em realmente fazer, em 

nome da instituição, em nome da produtividade, em nome de resultados, 

como também pode acontecer por uma patologia, mesmo, do ser humano; 

aquela pessoa não tem muito o senso do equilíbrio e aí, ela acaba 

extrapolando essa linha de respeito, e acaba ocasionando o assédio moral 

(BIA ABRAMIDES, 2014). 

 

Nessa ótica, destacam a dimensão individual (psíquica do sujeito) sem desconsiderar a 

dimensão social, ao passo que nessa sociabilidade existe uma forte tendência de se valorizar o 

status social, ostentar o poder e a riqueza, exibir vitórias e aparências, percebendo o outro 

como um possível rival, tanto na vida pessoal como na profissional. Hirigoyen (2005) assinala 

que, nesse mundo egocêntrico, quem não desconfia constantemente do outro é considerado 

ingênuo. Com esse direcionamento, uma das entrevistadas ressalta a competitividade entre os 

trabalhadores/ funcionários:  

 

Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que do ponto de vista da Psicologia, aí 

eu acho que eu aprendi muito com a Ana Magnólia; que ela fala muita da 

estrutura psíquica da pessoal, que aí ela fala quando você vai olhar o perfil 

do assediador tem uma patologia. Mas, aí do ponto de vista psicológico, do 

ponto de vista mental. [...] aquela pessoa já tem, uma, certa estrutura e 

quando ele vai para um cargo de poder, de mando de poder, a estrutura dele 

que estava ali guardadinha, de certa forma, começa a exacerbar: “Agora eu 

posso!”. Aí, começa a exercer aquelas ações de tirania, então isso é uma 

possibilidade. Mas, olhando mais no ponto de vista mais sociológico, da 

nossa área, eu penso assim: é uma empresa muito competitiva, o mundo do 

trabalho é muito competitivo, então a competição do que eu percebo, em 

algumas situações, é que: é possível puxar o tapete do outro, porque eu vou 

levar vantagem. A empresa estimula muito a competição, é uma coisa meio 

esquizofrênica até. Ao mesmo tempo, que chama de espírito de equipe- 
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vamos deixar todo mundo amiguinho- por outro lado, na história da carreira, 

do desempenho e do reconhecimento; nessa hora é cada um por si e Deus 

por todos.  Então, vão puxar o tapete tanto do gerente quanto do colega. 

Então, vamos isolar aquela pessoa que questiona [...] porque você percebe 

também o assédio moral entre os pares: “Porque, também eu preciso me dar 

bem e pra eu me dar bem, e fulaninho que tá tanto querendo, ali, muito 

aparecer. Eu também vou puxar o tapete dele”. E nessa hora o assédio pode 

aparecer como uma possibilidade. Então, eu acho que basicamente é essa 

coisa da competição que faz parte dessa lógica perversa que a gente vive no 

mundo do trabalho (MARILÉA PORFÍRIO
108

, 2014). 

 

Os novos métodos de organização e gestão do trabalho, baseados no toyotismo, 

reorganizam as atividades e ações desempenhadas pelos trabalhadores, desorganizando a vida 

afetiva destes, desfazendo os seus “laços de camaradagem”, afastando-os dos vínculos 

sindicais e aprisionando-os às normas, códigos e políticas da empresa, com a perspectiva de 

reafirmar o vínculo da classe que vive da venda de sua força de trabalho com os valores do 

capital (BARRETO; HELOANI, 2013). 

Ao apreender os determinantes do assédio moral, algumas Assistentes Sociais também 

apontaram a “particularidade” e/ou especificidade da forma como se manifesta essa violência 

no ambiente de trabalho, ilustrando as diferenças existentes entre as relações de trabalho 

expressas nas organizações de Iniciativa Privada e as do Serviço Público. Com esse 

direcionamento, a entrevistada Rosalina Cruz109 (2014) ressalta que o medo, de perder o 

emprego, dos trabalhadores com vínculo no setor privado, torna-os mais susceptíveis e/ou 

vulneráveis às práticas do assédio moral, pois não dispondo dos mesmos direitos trabalhistas 

que os servidores públicos (como é o caso da estabilidade, da política de remoção)  acabam 

submetendo-se às situações humilhantes e degradantes à sua saúde. 

 

Eu acho que tem particularidade no Serviço Público [...]. Eu acho que tem 

suas particularidades, no sentido de que, por exemplo: se tem um servidor, 

principalmente, se for um servidor estável, por mais que ele esteja sofrendo 

aquele assédio, ele tem de certa forma o suporte do sindicato; e se ele não 

quiser voltar para o ambiente de trabalho, o sindicato está lá com ele, de 

certa forma, toma a frente e realmente tenta dar esse suporte ao servidor. 

Então, digamos assim, ele se sente menos ameaçado de perder a 

estabilidade do emprego, por mais que ele sofra do assédio moral. E tem a 

política de remoção interna. Então, isso já é uma estratégia para que esse 

servidor desenvolva suas atividades, num outro local. [...]. Outra coisa muito 
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importante: no serviço público, você é coordenador hoje, você é diretor hoje, 

você é gerente hoje [...], mas amanhã você pode não ser mais. Então, o que é 

que isso significa? Eu, por exemplo, estou na gestão [...], mas se os 

servidores compreenderem que eu estou cometendo assédio moral com eles; 

eles têm outras instâncias a recorrer: a diretoria, a gestão pessoas, [...] e 

repassar tudo [...]. Então, quer dizer que, no Serviço Público existe uma 

rotatividade muito grande de quem é chefe: chefe imediato, diretor. Então, 

por mais que você naquele momento esteja angustiada no ambiente de 

trabalho, daqui a um ano, daqui a um mês, isso não significa que vá perdurar 

por muito tempo. Então, os servidores têm outras estratégicas. [...]. E em 

todo discurso do sindicato, ele diz: Vocês não são obrigados a continuar no 

ambiente de trabalho que não agrada a vocês. Então, o sindicato sempre 

dissemina esse discurso. Enfim, claro que com toda problemática que os 

sindicatos hoje enfrentam, mas ele tá um pouco mais próximo do servidor! 

Numa empresa privada é diferente: eu acredito que as possibilidades de 

serem removidos para outro setor seja mínima. Então, você tem o seu 

emprego hoje, e você tem um chefe que comete assédio com você, 

possivelmente, aquela pessoa que é chefe vai ascender para um cargo maior, 

ou então, aquela pessoa vai ser demitida, o que dificilmente acontece. 

Porque, na empresa privada, essa questão do relacionamento interpessoal 

não interfere tanto no sentido de: se aquela pessoa está sendo produtiva no 

ambiente de trabalho, muitas vezes o aspecto relacional fica negligenciado. 

Então, se aquele chefe, ele está respondendo e ele está sendo produtivo, 

ainda que ele seja um ditador, em outras palavras, ele vai continuar, porque a 

empresa está lucrando, a empresa tá gostando. Então, para o empregado é 

muito mais difícil sair daquela situação. Então, muitas vezes ele não tem a 

possibilidade de ser removido, ele não tem a possibilidade de garantia de 

emprego. Então, se ele não tá gostando e não tá querendo, ele peça demissão. 

A palavra da vez é essa: demissão! Então, quer dizer: claro que isso dentro 

de um contexto. Muitas vezes ele não pede demissão- por mais sofrimento 

que ele esteja passando- porque ele sabe que ele não tem condições 

subjetivas de sobrevivência, ou seja, se ele sair daquele emprego, ele não 

tem a garantia que ele vai conseguir outro, no dia seguinte. Então, pra ele é 

muito mais difícil; ele não tem a garantia do emprego e o servidor tem. 

Além da garantia do emprego, de ser estável, ele também tem outras 

políticas dentro da instituição. Eu não to dizendo que em todo órgão público, 

autarquia, seja lá o que for, tenha esse tipo de política. Eu conheço outras 

instituições que realmente são muito reduzidas. É uma política muito 

minimizada, não é muito evidenciada, mas pelo menos aqui, eu percebo 

assim dessa forma (ROSALINA CRUZ, 2014, grifo nosso).  

 

Nessa linha de raciocínio, as possibilidades de resistência dos servidores públicos 

frente aos atos abusivos e humilhantes consistem no apoio do sindicato (mesmo reconhecendo 

os retrocessos vivenciados nesse instrumento de luta e resistência); nos direitos trabalhistas, 

de ter assegurado o seu trabalho (a estabilidade); e na política de remoção, que permite o 

deslocamento e a adaptação dos servidores para outros departamentos (ou setores) vinculados 

à organização. Já na iniciativa privada, os empregados/trabalhadores se sujeitam às situações 

de violência e sofrem em silêncio, devido às “inseguranças” (MATTOSO, 1995) que os 

afligem, nessa lógica de descartar aqueles que não produzem de forma satisfatória. 
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A política de flexibilização e competitividade, impressas por meio do processo de 

reestruturação produtiva, faz “ecoar, por todos os corredores intramuros”, a lógica de que 

“enxugar a máquina é preciso”, isto é, selecionar os trabalhadores que possuem saúde 

perfeita, os mais competentes e habilidosos com os conhecimentos tecnológicos e descartar 

aqueles que não alcançam as metas de produção, muitas vezes inalcançáveis, humanamente 

(BARRETO; HELOANI, 2013).  Daí, decorre o medo, o silêncio e o sacrifício dos 

trabalhadores “assujeitados” ao sistema, conforme trecho que se segue: 

 

Eu acho que tudo tá ligado à categoria principal: trabalho. Então, se você 

não tem estabilidade no seu emprego; se na nossa linguagem o exército 

industrial de reserva é muito grande e o empregador sabe que demitindo 

você hoje, amanhã vai ter uma fila de pessoa querendo a vaga que está sendo 

ocupada por você. Então, ele não fica dependendo daquele empregado; ele 

tem muito mais autonomia em ter rotatividade naquele cargo, do que no 

Serviço Público que seria através de concurso público, digamos assim. 

Então, quer dizer: a rotatividade de empregados, o número grande de pessoas 

desempregadas, o fato do empregado não ter estabilidade no emprego. 

Então, ele se submete àquela situação, por necessidade e muitas vezes a 

chefia diz o seguinte: não está satisfeito peça demissão, amanhã tem dezenas 

de pessoas aqui, na fila, na porta querendo a sua vaga. Então, quer dizer é 

todo um acúmulo que permite todo aquele debate que a gente faz no nosso 

curso. Então, eu acho que perpassa além das questões culturais, que na 

empresa privada é muito grande, é mais evidente; perpassa a questão da 

própria lógica do sistema. Então, cada vez mais você se torna uma pessoa 

totalmente descartável e substituível, por exemplo: se você não produz o que 

você produziu no ano passado, na questão de metas, você já descartado. 

Então, isso é um assédio moral, só que é um assédio moral que a gente não 

considera, porque pelo menos não é o que a literatura traz enquanto reflexão 

crítica, então a gente não considera. Mas, o fato de você não saber se tem 

garantido o seu emprego amanhã, isso é um assédio moral sério. Imagino um 

pai ou uma mãe que tem filhos, que tem uma família que tem todo um 

orçamento que precisa dar conta no final do mês; e fica nessa pressão 

psicológica de ter que ir para o trabalho e produzir muito mais do que 

produziu na semana passada, porque tem medo de ser despedido. Então, isso 

é um assédio moral que para algumas pessoas é velado, mas que para mim, é 

muito mais do que evidente (ROSALINA CRUZ
110

, 2014, grifo nosso). 

 

Mediante argumentações, poderíamos inferir que dificilmente a prática do assédio 

moral ocorre no Serviço Público. Entretanto, Hirigoyen (2012) assinala que a manifestação 

dessa violência é mais incidente nas grandes administrações públicas do que no setor privado, 

esclarecendo que a repercussão é, diretamente, no “bom” funcionamento das organizações, e 
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nos índices de produtividade e rentabilidade, logo “não faz sentido deixar que ocorra o 

assédio moral”,  na iniciativa privada. Nesse sentido, é fundamental ressaltarmos o trecho que 

se segue: 

 

[...] quando se trata de assédio moral as pessoas colocam muito no espaço da 

fábrica, no setor privado. Ainda, é algo obscuro no Serviço Público em razão 

da estabilidade, mas que acontece muito. O que eu observo é que existe no 

setor privado a questão da demissão, o que difere do nosso âmbito, que tem a 

estabilidade. Só que isso se reflete em avaliação [...].  Aqui eu sinto muito, e 

as pessoas que têm mais experiência me colocam que torna mais doloroso o 

processo, porque aquele chefe não consegue demitir. Então, a violência em 

si se intensifica mais. E até [...] eu fui para uma palestra que colocou que o 

índice de suicídio no Serviço Público é maior do que na iniciativa privada. 

Então, eu vejo muito a disputa de poder, poder acadêmico e o que eu fico, 

assim, pensando é no consentimento dos outros sujeitos, colegas, né?! 

Porque, na prática do assédio se tem um isolamento; aí vemos que o agressor 

tenta fragilizar. Eu lembrei muito da minha experiência com violência contra 

as mulheres. A questão do círculo, né?! Porque tem os elementos do 

agressor. Ele fragilizar emocionalmente. Ele desqualifica aquele 

profissional. Então, nessa instituição eu vejo a disputa de poder como um 

eixo, [...], de uma forma forte. E a omissão dos colegas no Serviço Público, 

eu sinto muito que é em razão das funções.  Eu tô fazendo essas distinções 

entre público e privado, porque eu acho importante e isso tem muito na 

literatura e nas experiências. No privado, os colegas têm medo da demissão, 

de passar a ser um alvo e aí: Por que no Serviço Público se tem esse 

consentimento, se todos são estáveis? Mas eu sinto que também tem uma 

questão de ser o posicionamento no departamento, seja qual for o seu setor. 

O tipo de posição que você alcançou e os benefícios secundários daquilo. 

Então, você não quer se comprometer em uma situação conflituosa e acaba 

que você passa a pecar por negligência. Assim, infelizmente, no que eu vejo 

nas pessoas que eu atendo aqui é muito essa questão da disputa por poder 

(YARA SPADINE
111

, 2014). 

 

Em 2000, na França, Hirigoyen realizou uma pesquisa na qual constatou que o 

“fenômeno” do assédio moral pode atingir tanto o setor privado como a administração 

pública, mas os índices de suicídio no setor público aparecem ligeiramente mais elevados em 

relação ao privado (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2011). Com base nos casos atendidos 

pelo MPT/ 21ª Região, a Procuradora Regional do Trabalho (2014) entrevistada assinala: 

 

A gente, aqui, atua muito com todas as categorias profissionais. Não tem 

assim, essa especificidade: Ah! Tem muita denúncia dessa categoria dos 

bancários. O que se percebe às vezes é que com a categoria dos bancários é 

mais fácil à prova. A gente percebe que é como se eles fossem mais 

conscientizados, eles trazem mais testemunhas, eles já trazem mais 
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documentos. Eu noto que eles já têm um esclarecimento maior. E isso 

facilita um processo, facilita uma condenação. Por isso a maioria das grandes 

condenações por assédio moral envolve bancários realmente, mas isso não 

quer dizer que é a categoria que mais sofre. Por exemplo: o comércio sofre 

muito assédio moral. Os comerciários sofrem demais assédio moral, só que 

nem todos tem o esclarecimento de juntar provas. Nós tivemos aqui uma 

condenação grande do comércio de uma empresa nacional e eram 

vendedores que sofriam assédio moral devido às metas de vendas. É a 

mesma questão do bancário.[...]. Então, tem que ver se as metas são 

inatingíveis. O trabalhador que não alcança às vezes é chamado em uma sala 

pra sofrer coação, pra ser chamado de incompetente, pra ser chamado de 

burro, pra ser apelidado. Muitas vezes é apelidado: Ah! Esse é o devagar; 

esse é o fulano que não cumpre as metas. E aí fica todo mundo chamando, 

ele disso [...] isso já gera um transtorno mental para ele, porque ele já fica se 

achando menor do que os outros. [...]. Então, eu diria que em todos os 

setores acontece, inclusive, o serviço público. Só que do serviço público 

chega muito pouco a denúncia, aqui, por exemplo, chega pouquíssimo. Até 

aqui no nosso ambiente de trabalho, nós já tivemos algumas denúncias na 

ouvidoria a respeito de pessoas que se diziam estar sofrendo assédio moral. 

E houve uma campanha interna, no ano passado, em todo Ministério Público 

do Trabalho pra conscientizar todos: procuradores, servidores, todo mundo 

sobre o conceito de assédio, sobre os atos que são praticados. Passaram 

filmes, foram feitas cartilhas. Então, foi feita uma campanha interna no 

próprio órgão. Então, eu vejo que em todo lugar acontece. No serviço 

público acontece muito e não tem essa de o que mais acontece. Agora você 

pode fazer uma estatística, [...] das condenações judiciais, realmente, os 

bancários tem um maior número. 

 

 No que consta a relação de poder assinalada pela Assistente Social Yara Spadine 

(2014), vemos que ela se refere tanto à estrutura hierárquica de autoridade entre chefe e 

subordinado quanto à relação de poder de referência de conhecimento. Além da relação de 

poder, em meio aos limites de apreensão da prática do assédio moral, as entrevistadas também 

pontuaram a relação existente entre o assédio moral e o assédio sexual, conforme discurso 

abaixo: 

 

É complexo, na verdade, porque envolve muitas áreas, se observar. [...]. 

Porque, assim, primeiramente, o nome assédio moral, isso declara violência 

moral e também é uma violência, porque no caso quando uma pessoa que 

adquire aquele poder quer se impor de todas as formas- a ganância pelo 

poder- ele utiliza dessa violação moral; e dentro dessa concepção de violação 

moral, para com o outro, entra vários tipos de violência. Então, essa 

violência é psicológica- essa é uma pressão psicológica- essa violação é 

moral, e também é até uma violação física, talvez! Já se chegou um caso 

extremo! Exemplo: a violação sexual, o assédio sexual, que é na minha 

concepção, é também um ramo do assédio moral [...]. (JOAQUINA 

BARATA
112

, 2014). 
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Diniz (2014), ao entrevistar trabalhadoras do comércio das cidades de Natal-RN, 

Mossoró-RN e Pau dos Ferros- RN constatou nas suas análises a tendência de se confundir os 

atos de assédio moral com os que determinam o assédio sexual, considerando, assim, que 

esses equívocos refletem a falta de informação ou de espaços que promovam o debate sobre 

essas expressões da violência.  Também é importante ressaltar que, somada a escassez do 

debate sério e comprometido com os direitos humanos e trabalhistas, está a imprecisão em 

torno da definição da prática do assédio moral (que carregam significados culturais)
113

, além 

do uso diversificado de nomenclaturas (mobbing, bullying, assédio moral, assédio 

psicológico, dentre outros), que atrasa a abordagem e o enfrentamento (BRADASCHIA, 

2007). 

Freitas (1996) assinala que o assédio moral pode ser conduzido ou não ao assédio 

sexual. Essa abordagem permite que se construa o entendimento de que o assédio sexual é 

uma modalidade e/ou estágio de evolução do assédio moral. Entretanto, Diniz (2014) nos 

alerta que essa apreensão reforça a invisibilidade que existe, principalmente, com relação à 

temática do assédio sexual e às suas peculiaridades, posto que essa manifestação da violência 

ocorre preferencialmente contra as pessoas do gênero feminino. 

Diferentemente do assédio moral, que também apresenta “alta incidência” entre as 

pessoas do gênero masculino, apesar de se configurem por meio do exercício do poder e da 

violência psicológica, ambas as expressões (assédios) apresentam características e 

intencionalidades peculiares que “os afastam mais do que os aproximam” (DINIZ, 2014).  

No assédio moral, as vítimas são selecionadas e perseguidas com a finalidade de 

humilhar essas perante os seus colegas de trabalho, constrangendo-as, desqualificando-as, 

degradando a sua saúde psíquica, o que pode provocar o seu pedido de transferência e/ou 

demissão, dentre outras intenções que demarcam a hostilidade e disputa de poder no ambiente 

de trabalho (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2011). Quanto ao assédio sexual, a 

legislação brasileira
114

 compreende como um ato de constranger “alguém com o intuito de 
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 A título de exemplo, pontuamos as diferenças de conceitos atribuídos, por alguns estudiosos, às 

nomenclaturas mobbing e bullying, conforme Bradaschia (2007): para Di Martino, Hoel e Cooper, bullying 

consiste nas situações de assédio individual enquanto mobbing refere-se à situação em que o ato parte de um 

coletivo de agressores; para Leymann, o termo bullying deveria ser abandonado em favor do termo mobbing, 

pois, na sua percepção, o bullying tem a conotação de violência física e ameaça. Apesar das diferenças 

conceituais e até do uso diferenciado das nomenclaturas, Bradaschia (2007) observa, na sua pesquisa, que esses 

dois termos estão sendo utilizados, atualmente, de forma indiscriminada. 
114

 Na França, desde 2002, o assédio sexual é legalmente reconhecido como um crime. Entretanto, por definir de 

forma restrita o assédio (isto é, considerando apenas os casos de chantagem e abuso de autoridade, 

desconsiderando as insinuações e os outros tipos de constrangimentos), em 2012 o Conselho Constitucional 

Francês, baseando-se no princípio de que todos os crimes e delitos devem ser definidos de forma clara e precisa, 

revogou a referida Lei, propondo uma definição mais ampla na qual passou a abranger um maior número de 
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obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de 

superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função” 
115

 

(BRASIL, 2001b).  

Para Freitas, Heloani e Barreto (2011), tanto o assédio sexual pode transformar-se em 

assédio moral quanto o assédio moral pode culminar em assédio sexual. Diniz (2014) 

concorda até certo ponto com esse entendimento, pois, para a autora, o assédio sexual poderá 

converter-se em assédio moral, mas o contrário seria incoerente, considerando que os 

elementos que dimensionam a prática do assédio moral, por si sós, constroem elementos de 

resistência/ perturbações entre o agressor e a vítima, que dificultaria a conformação do 

assédio sexual. Com efeito, importa, neste trabalho, considerarmos que ambos são expressões 

da violência do e no trabalho, que precisam ser amplamente estudadas e debatidas, 

evidenciando as suas particularidades para a construção de estratégias reais de enfrentamento. 

Apesar das dificuldades, das dúvidas e dos questionamentos apresentados pelas 

Assistentes Sociais entrevistadas, ao tentar definir o assédio moral, demonstraram, de algum 

modo, ter conhecimento e/ou aproximação com as referências que discutem essa violência no 

ambiente de trabalho.  

 

Acho que uma vez ou outro que eu olhei alguma coisa sobre assédio moral. 

Então, na verdade eu não posso dizer nenhum conceito, assim! Não sei nem 

como explicar isso conceitualmente. Mas, eu acho que talvez, o exercício do 

poder ou de alguma situação, pra de repente cometer alguma dessas 

violências [...]: violência simbólica, verbal com o outro colega de trabalho, 

seja horizontalmente ou verticalmente, que isso eu sei que pode ser de cima 

pra baixo ou de baixo pra cima, né?! (MARILDA IAMAMOTO
116

, 2014, grifo 

nosso). 

 

Em síntese, as apreensões e os questionamentos expostos pelas entrevistadas 

conduzem ao entendimento de que, na concepção das Assistentes Sociais, para um ato 

violento ser considerado assédio moral, necessariamente é preciso que haja a intencionalidade 

                                                                                                                                                                                     
situações (DINIZ, 2014). Assim, a Lei francesa n° 2012-954, em seu art. 2, considera que assediar outros por 

meio de atos repetidos tendo como objetivo ou efeito uma deterioração das condições de trabalho, susceptível de 

prejudicar os seus direitos e sua dignidade, afetam a sua saúde física ou mental ou de comprometer seu futuro 

profissional é punido dois anos de prisão e uma multa de € 30.000 (artigo 222-33-2 do Código Penal) (DINIZ, 

2014). 
115

 Considerando os termos desta lei, o assédio sexual se expressa apenas no âmbito das relações de um superior 

hierárquico contra o seu subordinado, o que “[...] invisibiliza a dimensão das desigualdades patriarcais de gênero 

presentes nas relações de trabalho entre colegas de mesmo nível hierárquico, pois essa é uma relação de poder 

bastante acionada nesses espaços.” (DINIZ, 2014, p. 307). 
116

 Assistente Social formada há 8 (oito) anos pela UFRN. Atua há 2(dois) anos e 10 (dez) meses na área de 

saúde de uma Empresa Pública, cumprindo a jornada de trabalho de 30h/ semanais. Concursada, atua sob o 

regime celetista e possui especialização na área de Direitos Sociais. 
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no agir do agressor, o dano sentido pela vítima, a periodicidade das ocorrências e a 

perpetuação dessas no tempo, conforme o trecho que se segue: 

  

Então, até do que eu já li da Ana Magnólia
117

. O que traz do assédio do que 

eu já li e do que eu observo, é uma violência puxando, assim, mas pra 

questão do trabalho; que pode ser de pessoa, isto é, de um para um, de um 

para dois, ou vice-versa, de dois pra um. Agora, é preciso aquela coisa da 

constância. Não é uma coisa esporádica!  O assédio para ser caracterizado, 

até pela questão legal, você tem que ter provas que mostre que aquilo tá 

correndo de uma forma constante. É mais ou menos isso, do que eu entendo, 

genericamente (MARILÉA PORFÍRIO
118

, 2014). 

 

 Quanto ao aspecto referente à intencionalidade, é importante esclarecemos que esta 

não consiste em afirmar que o sujeito é, instintivamente, ruim, egoísta, perverso ou cruel, mas 

que, a partir da conformação de uma sociabilidade, baseada na competitividade, no 

individualismo, na busca incessante pela acumulação de riqueza, as pessoas são 

condicionadas a manipular, pressionar e violentar o outro.  Compreender o indivíduo como 

um “perverso” por natureza inviabiliza qualquer defesa e “crença” nas mudanças da realidade. 

A Procuradora Regional do Trabalho do MPT/ 21ª Região (2014), ao ser indagada 

sobre o conceito ou definição que atribui ao assédio moral, assinala: 

 

Então, como eu penso que é uma conduta repetida, eu penso que ela é 

também uma conduta estratégica, ou seja, o assediador, ele tem a intenção de 

derrubar, de violentar e de humilhar realmente aquela pessoa; de fazer com 

que ela pare de se desenvolver, como pessoa humana, porque de alguma 

forma ela está incomodando: ou porque aparece muito, ou porque o 

assediador quer que ela seja de uma forma diferente, que ela nunca vai ser. 

Porque, cada pessoa tem o seu perfil, tem a sua individualidade, tem a sua 

potencialidade e isso tem que ser desenvolvido e não pode ser de uma forma 

de coagi-la a ser diferente. 

 

O ato de assediar, humilhar, constranger seus pares (o outro ser social) é amplamente 

mediatizado por escolhas, valores, normas e rituais impressos na sociedade. A prática abusiva 

no ambiente de trabalho em si sofre mediações sociais, não se tratando de uma expressão da 
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 Professora do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho e do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia Social e do Trabalho e das Organizações do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília 

(UnB). Pesquisa e orienta trabalhos sobre a organização do trabalho, o prazer-sofrimento e saúde, as estratégias 

de mediação do sofrimento, as patologias e adoecimento psíquico, as violências no trabalho, práticas em clínica 

analítica do trabalho. Currículo Lattes disponível em: <http://lattes.cnpq.br/2763241614261951>. Acesso em: 15 

mai 2015. 
118

 Concursada, atua como Assistente Social na área de Gestão de Pessoas há 8 (oito) anos em uma Empresa 

Pública Federal sob o regime celetista, cumprindo a uma jornada de trabalho de 30h/semanais. Possui 

Especialização em Gestão de Pessoas. 

http://lattes.cnpq.br/2763241614261951
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violência determinada apenas pela condição natural, geneticamente estabelecida, do 

assediador que é uma pessoa ruim, violenta e perversa. Essa vertente de análise nos parece 

simplista e reducionista, pois desconsidera o aspecto da sociedade constituir o ser social 

(homens e mulheres) e dele se constituir. 

Entretanto, à guisa de ilustração, encontramos argumentos que contrariam essa 

compressão ao registramos casos de pessoas, por exemplo, com transtorno de bipolaridade
119

 

ou psicopatia
120

 que praticam, no ambiente de trabalho, atos abusivos e constrangedores 

contra  os seus colegas. Nessa situação específica, o viés psicológico poderá ser considerado 

fator determinante do assédio moral, embora não excluía a regressão da sociabilidade 

capitalista. De acordo com Dejours (2005), a prática do assédio moral pode acontecer de 

forma “não intencional” e até “inconsciente”, quando a agressividade surge como uma defesa 

psíquica-, mesmo que as hostilidades sejam constantes e prolongadas. 

Hirigoyen (2009), na sua primeira obra sobre o assédio moral - intitulada “Assédio 

moral: a violência perversa no cotidiano”-, analisa essa violência a partir de uma perspectiva 

essencialmente individual, conformada mediante a “perversão do ego” no âmbito estritamente 

psicopatológico. Entretanto, esse direcionamento foi relativizado por Hirigoyen (2005) na sua 

segunda obra- “Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral”-, ao admitir a dimensão 

social do problema e situá-lo em paralelo a outras fontes de sofrimento impelidas aos 

trabalhadores em um contexto amplo de manifestação da violência.  

Heloani (2004, p. 3), em contraposição à perspectiva que aborda o assédio moral sob o 

viés meramente psicopatológico, defende que a violência é uma resposta a “um sistema 

desumano” e que cada indivíduo é produto de uma construção sócio-histórica, entendendo-se 

que a violência deve ser apreendida como um processo de “perversão da perversão”: “uma 

armadilha motivada pela crueldade do sistema”. Destacamos um aspecto polêmico frente a 

esse problema social, conhecido como assédio moral: não podemos tratar, meramente, sob um 

viés psicológico, os aspectos ontológicos do ser social. 

                                                           
119

 Transtorno Bipolar do Humor consiste em uma enfermidade que se caracteriza pela alternância de episódios 

de euforia e os de depressão, com épocas de normalidade nos intervalos. Em geral, os episódios se repetem a 

intervalos menores com o passar dos anos (SILVA, 2015a). 
120

  De acordo com Silva (2015b) o psicopata não é um psicótico, isto é, uma pessoa que sofre com delírios, 

alucinações, não tem ciência do que faz, e vive numa realidade paralela. O psicopata sabe exatamente o que está 

fazendo. Ele tem um transtorno de personalidade. É um estado de ser no qual existe um excesso de razão e 

ausência de emoção. Ele sabe o que faz, com quem e por quê. Mas não tem empatia, a capacidade de se pôr no 

lugar do outro. 



109 

 

A entrevistada Bia Abramides
121

 (2014) assinala que: 

 

Bom, pra mim, assim, em linhas gerais [...] o assédio moral, [...] é uma 

situação, uma ação que é conduzida por alguém e esse alguém, em nome ou 

de alguma patologia que tenha; ou em nome da instituição; ou por uma visão 

equivocada; ela acaba causando isso, ou provocando isso, ou realizando isso, 

em outra pessoa. Então, pra mim, em linhas gerais [...], é você estar 

provocando alguém, ou tá prejudicando alguém moralmente, mas com esse 

viés de que é em nome da instituição, ou é em nome da organização que 

você trabalha, ou [...] pode acontecer, devido a alguma patologia, porque o 

ser humano também está sujeito, né?!  

 

Constamos aqui a importância do cuidado com as explicações causais do assédio 

moral, sem qualquer mediação, pois essas tendem a uma interpretação psicológica do 

problema, acentuando o caráter individualista, privilegiando a relação pessoal e minimizando 

a abordagem coletiva. É preciso considerar o contexto social e organizacional mais amplo 

para se apreender as raízes e/ou determinações dessa violência que se expressa na interação 

entre as pessoas, no dia a dia do trabalho.  

Outro elemento a ser ressaltado é que os discursos caricaturais dos envolvidos em 

práticas conformadas como assédio moral (o perverso, o cruel) podem determinar a 

banalização e/ou naturalização dessa violência no ambiente de trabalho (GARBIN, 2009). No 

que se refere à banalização do assédio moral, constatamos que essa pode ocorrer devido à 

incompreensão dos limites conceituais que definem essa violência, e ainda poder surgir do 

interesse em macular a imagem do outro e/ou de instrumentalizar um desejo de vingança 

decorrente de situações de disputas operadas no ambiente de trabalho, como destacam os 

trechos das entrevistas a seguir:  

 

Não há uma clareza do conceito e há [...] de certa forma, uma banalização 

desse conceito, desse entendimento. A gente teve até casos aqui, verídicos 

mesmos, concretos [...] que o servidor, vem com a clara concepção de que é 

assédio moral. E aí a gente vai apurar, vai buscar realmente saber se trata, e a 

gente conclui que não se trata do assédio. Mas, realmente assim, no mesmo 

tempo a gente não invalida que possa existir, o assédio (CÂNDIDA 

MOREIRA
122

, 2014). 

 

Aqui a gente teve uma época que tudo era assédio moral, inclusive, porque, 

assim, a gente tinha uma força sindical muito forte, muito mais do que as 
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 Assistente Social há 6 (seis) anos na área de Gestão de Pessoas de uma Sociedade de Economia Mista. Atua 

sob o regime celetista, cumprindo uma jornada de 30h/semanais. Possui Especializações em Políticas Públicas e 

em Recursos Humanos. 
122

Assistente Social há 13 (treze) anos, formada pela UFRN. Atua há 5 (anos) em um Hospital Público Estadual. 

Atualmente, nessa organização exerce, as atividades de assessora de Gestão de Pessoas. Possui o título de Mestre 

em Serviço Social. 
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áreas de apoio. Então, assim, qualquer coisinha, tipo: o chefe olhou feio, era 

caso de assédio moral (MARIA LÚCIA
123

, 2014). 

 

Silva (2008, p. 35), em suas análises e pesquisas, indica que atualmente não é 

incomum encontrarmos pessoas que mobilizam o Poder Judiciário, o Ministério Público e 

mesmo as autoridades policiais para registrar falsas acusações de práticas de assédio moral 

que as teriam vitimado, com o objetivo de “gerar um processo de vingança pessoal em 

desfavor do ‘acusado’, que geralmente tomou alguma atitude que veio a contrariar algum 

interesse do ‘denunciante’”.  

Outro aspecto apontado pelas Assistentes Sociais consiste nas falsas acusações da 

prática de assédio moral em busca de indenizações e/ou ganhos materiais, o que revela a 

mobilização do Poder Judiciário de forma oportunista, antiética e até criminosa, pois a 

calúnia, a difamação e/ou injúria degradam a reputação e dignidade daquele que falsamente 

está sendo acusado de assediador: 

 

Tudo é assédio moral. Existe uma banalização. Tudo é assédio moral desde 

que tenha dinheiro em troca, tá entendendo?!  Olhe, hoje em dia, existem uns 

advogados aí, eu não tô contra nenhum advogado, eu acho que os advogados 

estão aí. As profissões estão aí pra gente saber utilizar bem! Mas, você sabe 

que advogado adora um processo, então, já pega uma pessoa que diz: eu 

acho que eu tô sofrendo assédio moral, por isso e isso e isso. Aí, o advogado 

joga ideias na sua cabeça- na hora de uma conversa- e aí você vai nessa 

conversa e pronto. Achando que vai arrancar dinheiro da empresa [...]; aí o 

advogado manipula. A gente sabe que existem casos na empresa, e que eles 

não procuram ajuda por medo de perder o emprego. Mas, existem casos que 

não são assédio, e eles vão processar em busca do dinheiro. Vão processar a 

empresa. Vão processar os colegas (ANA GUEDES
124

, 2014). 

 

As falsas acusações e/ou banalização do assédio moral, de acordo com uma das 

entrevistadas de uma Empresa Pública podem gerar receios entre os empregados: “Até hoje 

tem gente que tem medo de determinadas atividades, porque dizem ter medo de ser acusado 

de assediador” (MARILDA IAMAMOTO
125

, 2014). Constatamos que esse processo de 
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 Atua há 8 (oito) anos como Assistente Social na área de Gestão de Pessoas de uma Empresa Pública. Possui 

Especialização em Gestão de Pessoas. 
124

Assistente Social na área de Recursos Humanos de uma Empresa Privada há 5 (cinco) anos. Afirma que 

inicialmente havia trabalhado na organização como Técnica em Enfermagem, mas hoje executa as atribuições de 

Assistente Social, apesar de estar registrada no seu contrato de trabalho e na sua CTPS a função de Analista em 

Recursos Humanos, concluindo-se que cumpre uma jornada de trabalhado de 40h/semanais, e não de 30h/ 

semanais, conforme prevê a Lei 12.317/2010, que regulamenta a jornada dos Assistentes Sociais. 
125

 Essa Assistente Social participou da entrevista coletiva com a participação de mais duas assistentes sociais 

(Maria Lúcia de Souza Carvalho e Joaquina Barata). Ratificamos que a escolha pela técnica da entrevista 

coletiva se deu, em conjunto com as entrevistadas (convidadas), considerando as suas sugestões, 

disponibilidades e cumplicidade, registradas desde o primeiro contato com a pesquisadora. Nesse processo, 
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naturalização e/ou de falsas denúncias dificulta tanto a real apreensão do que é assédio moral 

como constrói obstáculos para o seu enfrentamento concreto. 

 

No serviço público, pelo menos é experiência que eu estou tendo, é uma 

palavra que ela é usada indistintamente, sem se ter o cuidado do que 

realmente essa palavra significa. Por exemplo: muitas vezes a chefia pede 

que o servidor chegue no horário e para alguns servidores isso já é assédio 

moral- porque o cara não sabe nem o que aconteceu comigo, não quer nem 

saber e, portanto, isso não é justo. Aí, procura o sindicato. Então assim, eu 

acho que as pessoas precisam se apropriar melhor, inclusive o gestor, do que 

é essa palavra, do que ela significa e quais são os rebatimentos, inclusive, no 

âmbito da saúde (ROSALINA CRUZ
126

, 2014). 

 

Em contrapartida, a Assistente Social Bia Abramides
127

 (2014) acredita que não existe 

a banalização nem o desconhecimento do que venha a ser a prática do assédio moral. Para a 

entrevistada, o que ocorre, na verdade, é ausência de divulgação e/ou conhecimento acerca 

dos canais de proteção da classe trabalhadora contra essa violência, o que dificulta, 

sobremaneira, o seu enfrentamento, pois as vítimas temem sofrer represálias caso denunciem 

o agressor, conforme trecho a seguir:  

 

Eu acredito que todo mundo saiba, hoje, o que é assédio moral. O que eu 

acho é que por diversas razões, o assediado por medo de perder o emprego, 

de sofrer pressão, de ser coagido, também, de ser transferido; então, eu acho 

que por essas razões, ele acaba não fazendo a denúncia, não utilizando os 

órgãos ou os canais pra tá fazendo essa denúncia. Eu acho que aí entra mais 

o subjetivo mesmo, de você ficar com medo do desemprego, de como é [...] 

que a instituição vai te ver, porque às vezes ocorre o contrário, quem é que tá 

sendo assediado, de repente, como no caso da violência contra a mulher; 

aquela pessoa ser colocada como culpada e às vezes acontece isso com o 

assediado: Ah! Fulano tá sendo culpado, porque aconteceu isso e isso. Então, 

talvez a culpa; o quadro quer se reverter e culpabilizar quem estar sendo 

assediado. Então, eu acho que é uma situação muito delicada, mas não está 

sendo banalizada! Eu acho que não é banalizada. Eu acho que há a falta de 

[...] que as pessoas tenham consciência de que há canais que ela pode 

procurar, pra tá fazendo as suas denúncias, ou tá colocando alguma questão 

que, pra ela, não está sendo agradável (BIA ABRAMIDES, 2014). 

                                                                                                                                                                                     
registramos que, ao iniciarmos a entrevista, esclarecemos a diferença entre o grupo focal e a entrevista coletiva, 

como técnica para desenvolver uma pesquisa, ressaltando a importância da fala de cada participante. 
126

Assistente Social há 1 (um) ano e 5 (cinco) meses na área de “Desenvolvimento de Pessoal” de uma 

Autarquia, com ramo de atividade em educação. Atua, sob o regime estatutário, e com uma jornada de 

40h/semanais. Não possui especialização, mas atualmente é mestranda de um programa de pós-graduação na 

área de “Trabalho, Estado e Política Social”.  
127

 Assistente Social há 6 (seis) anos de uma Empresa de Sociedade de Economia Mista. Atualmente, executa as 

suas atividades como Assistente Social na área de Gestão de Pessoas, mas já atuou na mesma organização, 

durante 9 (nove) meses na área de Saúde. Possui Especializações em Políticas Públicas e em Recursos Humanos. 

É concursada na empresa, onde cumpre uma jornada de 30 h/semanais sob o regime celetista de contrato de 

trabalho. 
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Entretanto, ao entrevistarmos a Procuradora Regional do Trabalho do MTP/ 21ª 

Região, ela nos revela que: 

 

Eu acho assim, dentro do meio jurídico, as pessoas que estudam ou que já 

estão algum tempo trabalhando, já tem uma ideia mais correta do que é o 

assédio moral; de que não é um desentendimento pessoal; de que é uma 

coisa repetida; de que é uma coisa que se prolonga no tempo. Então, essas 

pessoas já estão com esse ânimo já bem definido de que é uma conduta que 

tem início, meio e fim; e que quem começou sabe aonde quer chegar. Então, 

isso a gente já tem como certo. Agora o que se percebe mesmo, 

principalmente, no ambiente de trabalho é que o trabalhador ainda confunde 

muito. Ele mesmo acha, por ouvir muito falar hoje de assédio moral, talvez 

isso tenha gerado duas consequências: Uma que foi, realmente, a 

conscientização maior, talvez tenha prevenido algumas condutas que 

estavam se processando, mas por outro, tenha provocado esse boom de 

denúncias: banalizou-se. E o que é que acontece: eu diria que quase 50% das 

denúncias que a gente recebe, não são de casos de assédio moral, são 

realmente brigas pessoais, antipatias que já vem de longa data; discussões 

que não são repetidas são pontuais que geram aquela antipatia. E muitas 

vezes não corresponde a isso.  

 

Esse discurso evidencia o entendimento de que ainda existe, na sociedade, uma 

escassa compreensão acerca dos elementos que configuram a prática do assédio moral no 

ambiente de trabalho, bem com a banalização do uso dessa terminologia, o que dificulta a 

promoção do debate, a elaboração de estratégias de enfrentamento e, de uma forma geral, a 

sua prevenção. 

A violência ocorrida no ambiente de trabalho pode ser uma manifestação segmentada 

de uma violência maior que encontra seus fundamentos numa sociedade na qual a economia é 

percebida como a resposta para todos os problemas (sociais, políticos e econômicos) e a 

organização do trabalho não apresenta qualquer compromisso como o ser humano, pois a sua 

“fórmula mágica” é direcionada pela garantia de ganhos de produtividade crescentes em curto 

prazo de tempo (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2011). 

A estrutura ética da busca incessante por lucros e produtividades é operada sob a 

lógica da competitividade que, por sua vez, reforça os comportamentos de hostilidades, inveja 

e indiferença entre as pessoas, o que parece ser uma nova forma de violência: sutil, silenciosa 

e, portanto, diferente, em nível de profundidade, daquelas operadas explicitamente.  

O assédio moral comumente surge como algo inofensivo e insignificante, propagando-

se insidiosamente, pois as pessoas envolvidas ora não se reconhecem como vítimas, ora 

confundem as desavenças e os maus-tratos com uma “brincadeira de mau gosto”. Mas, 

quando os ataques e as perseguições se multiplicam no decorrer do tempo, a vítima passa a se 
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sentir acuada, inferiorizada, submetendo-se a manobras hostis e degradantes, seja por medo de 

perder o emprego, de sofrer represálias, seja por não compreender que aquelas práticas e atos 

são manifestações da violência e, portanto, devem ser reprimidas. 

A entrevistada Ana Guedes
128

 (2014) relata o seguinte caso: 

 

Eu tô lembrando aqui de um caso, que chamavam ele de maionese, dentro da 

empresa. Que a gente sabe que tem muitos processos, mas como não 

trabalho dentro do setor jurídico, eu não sei se eles ganham ou não ganham. 

Então, esse rapaz, ele permitiu que essas pessoas chamassem, ele de 

maionese e um belo dia, no local que ele trabalha, só tem homens, uma 

massa grande de homens, [...] chamava ele de maionese, e ficava como 

maionese e ele nunca reclamou. E ele brincava [...]. E depois começou a 

ficar um pouco chato a brincadeira. Eu nunca presenciei. Mas aí, pelo que 

me contaram- um dos líderes dele veio me contar- antes do funcionário sair. 

Então, o gerenciador, um dia pegou um pouco mais pesado com ele e ele 

processou o gerenciador, depois ele foi demitido pela empresa, com um 

tempo. Processou a empresa, processou o gerenciador, disse que sofria 

assédio. [...]. Então, esse rapaz nunca chegou ao Serviço Social pra dizer 

nada, entendeu?! Mas, depois teve processo. [...]. Ele não recebeu 

indenização, porque ele não conseguiu provar que foi assédio [...] Então, não 

sei se as pessoas estão falando favorecendo a empresa ou não, mas pelo que 

me disseram, ele forçou um pouco a barra. Mas, eu acho que ele poderia 

sentir dor?! Poderia sim com isso! Ele poderia se sentir humilhado, 

discriminado de alguma forma, com certeza! Quem gosta de tá numa 

situação dessa?! Ninguém vai gostar! Mas, só que ele exagerou, quando foi 

passar isso pra um processo. Ele poderia ter processado, mas não exagerado. 

Não sei! Ele passou dos limites e terminou perdendo a causa. Ele podia ter 

ganhado por outros meios. Ter conseguido um advogado melhor.  

 

A incompreensão e/ou concepções distorcidas em relação à prática do assédio moral 

também são conformadas a partir da tendência- inerente ao senso comum- de responsabilizar 

a própria vítima pelo mau que lhe acometem. A vítima, inclusive, pode sofrer em silêncio 

e/ou ignorar por muito tempo o problema (as ofensas e as humilhações), por não encontrar 

apoio entre os seus colegas que por diversas vezes, podem assistir ao desenrolar das agressões 

sem se envolver, pois temem em se posicionar e serem alvos das próximas humilhações. 

Essas situações são oportunas à disseminação da prática do assédio moral, pois 

permitem que o ato violento e as suas consequências sejam ocultadas e/ou mascaradas. A 

                                                           
128

 Assistente Social há 2 (três) anos na área de Recursos Humanos de uma Empresa Privada, com ramo de 

atividade em venda de alimentos. Atuou na mesma organização como Técnica de Enfermagem, 

aproximadamente, por 1 (um) ano. Mesmo exercendo as atividades como Assistente Social, cumpre uma jornada 

de 40h/semanais sob o regime celetista de contrato de trabalho. Formou-se em Serviço Social no ano de 2002 e 

não possui Pós-Graduação ( Lato Senso e Strito Senso).  
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entrevistada Yara Spadine
129

 (2014) defende que, por ser uma expressão da violência, que é 

operada comumente no ambiente do trabalho, esta deve ser apreendida como uma questão 

política, no sentido de se ampliar o debate para a construção de estratégias de enfrentamento 

no âmbito da coletividade, e não do indivíduo, conforme trecho abaixo: 

 

Eu acho que por ser uma violência pública no ambiente de trabalho, torna-se 

uma questão política. Então, assim, eu acho que é uma questão política. Eu 

tento tirar desse âmbito individual. Lógico que está numa situação mais 

grave, quando a pessoa já adoeceu. Eu não consigo nem compreender assim, 

a que ponto chega uma relação degradante de trabalho, na vida de um 

sujeito?! Eu ainda me impressiono com os efeitos e acho que eu sempre vou 

me impressionar. Mas, assim, por ser uma questão política, eu acho que não 

envolve um sofrimento individual (YARA SPADINE, 2014).  

 

Souza
130

 (2008) defende que não podemos assumir um combate meramente pessoal, 

mas sim político frente a essa forma de gerir e organizar o trabalho, sob o viés do assédio 

moral. É preciso disseminar o debate de forma séria e comprometida com os direitos humanos 

e trabalhistas, para retirar da invisibilidade as expressões da violência operadas no ambiente 

de trabalho de forma insidiosa, assim como as suas consequências para a saúde dos 

trabalhadores.  Portanto, nesse debate, consideramos que assédio moral é uma expressão da 

violência do e no trabalho que se prolonga no tempo e degrada, de forma sutil e silenciosa, a 

integridade física, social, moral e psíquica da classe trabalhadora. 

 

3.2 “O CORPO FALANDO O QUE VOCÊ ESTÁ SENTINDO, REALMENTE, POR 

DENTRO”
131

: AS CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO MORAL! 

 

Tão estranho carregar uma vida inteira no corpo, e ninguém suspeitar dos 

traumas, das quedas, dos medos, dos choros. (FERNANDO ABREU, 1969). 

 

O assédio moral no ambiente do trabalho consiste em um fenômeno social complexo, 

que é determinado tanto por fatores psíquicos- próprios do indivíduo- como é, principalmente, 

                                                           
129

Assistente Social na área pericial de uma Autarquia, com ramo de atividade em educação. Atua nesta 

organização há 2 (dois) sob o regime estatutário, cumprindo uma jornada de trabalho de 40 h/ semanais. É 

Especialista em Gestão e Planejamento de Projetos Sociais. 
130

 Graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC- SP), Mestre em 

Psicologia Social, Doutora em Psicologia Social e membro contribuinte do um site (www. assediomoral.org.br), 

idealizado por Margarida Barreto e José Roberto Heloani, com a finalidade de ampliar o debate acerca do 

assédio moral no Brasil. Destacamos a participação de outros profissionais, também responsáveis pelo site: 

Carmem Silvia Silveira de Quadros, Fernanda Giannasi, Jeferson Benetido Pires de Freitas e Maria Benigna 

Arraes de Alencar. 
131

Trecho retirado da entrevista com a Assistente Social, aqui denominada de Rosalina Cruz, ao destacar as 

implicações da prática do assédio moral na saúde das vítimas. 
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por aspectos sócio-históricos da realidade. A partir dessa perspectiva, defendemos que, na 

prática do assédio moral, não existe apenas a figura da vítima e a do agressor, mas sim 

relações humanas e sociais, determinadas por fatores sociais, econômicos e culturais; e 

impossíveis de serem polarizadas. Assim, decorrem as dificuldades encontradas para se 

definir, identificar e reconhecer o assédio moral como expressão da violência do e no 

trabalho. 

Dejours (2005) assinala que, atualmente, vivemos sob uma guerra econômica na qual 

o fundamental não é o uso de equipamentos militar ou de armas, mas sim o desenvolvimento 

da competitividade entre as pessoas, isto é, admite-se atropelar certos princípios e aceita-se 

que “os fins justificam os meios”. Por conseguinte, as relações sociais tornam-se superficiais, 

utilitaristas, individualistas e neutras diante dos sofrimentos e das injustiças às quais o outro 

for submetido. 

Nessa sociabilidade não é difícil reconhecer os aspectos que determinam a 

invisibilidade e a sutileza da prática do assédio moral, pois, em nome da produtividade e da 

acumulação de riquezas, constroem-se mecanismos ideológicos e políticos que acabam por 

banalizar as pressões, as rivalidades e as situações de hostilidades vividas no ambiente de 

trabalho. De acordo com Eberle, Sobol, Cremasco (2009), por vezes, a visibilidade do assédio 

moral se dá justamente pelas repercussões que causam à saúde do trabalhador. 

Hirigoyen (2009) assinala que as vítimas comumente demoram anos para reconhecer 

e/ou identificar que estão sofrendo com os abusos e as humilhações vividas no ambiente do 

trabalho e prolongadas no tempo; outras vezes, isolam-se e se reprimem, como forma de 

defesa, o que permite que essa violência seja ampliada e os agravos à saúde sejam 

intensificados. 

Essas evidências são constatadas nos discursos das Assistentes Sociais entrevistadas, 

ao relatarem que as requisições inerentes ao assédio moral só se apresentam para o Serviço 

Social quando a vítima já se encontra em pleno estágio de sofrimento, conforme Yara 

Spadine
132

 (2014) discorre: 

 

E, como chega ao Serviço Social? [...], o servidor procura a nossa instituição 

quando ele não suporta mais. É quando o sofrimento já está muito grande e 

ele não consegue mais administrar os efeitos do assédio moral. Então, ele 

busca o nosso serviço. Aqui na nossa instituição, eu percebo: Por que chega 

ao Serviço Social?! Porque, temos essa articulação, vem pra uma abordagem 

                                                           
132

 Assistente Social na área pericial de uma Autarquia, com ramo de atividade em educação. Atua nesta 

organização há 2 (dois) anos, sob o regime estatutário, cumprindo uma jornada de trabalho de 40 h/ semanais. É 

Especialista em Gestão e Planejamento de Projetos Sociais e tem experiência na área de saúde mental. 
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inicial, uma leitura inicial do Serviço Social, certo?! Isso quando se chega 

como um assédio moral, ou então, como uma violência do ambiente de 

trabalho. Uma violência simbólica, psicológica. Então, chega para o Serviço 

Social, para que os encaminhamentos sejam feitos; isso em termos 

operacionais. Mas, também existem os casos velados que quando você vai 

investigar você consegue identificar os elementos. Então, quando se chega 

essa demanda é por esse caráter articulador do profissional de Serviço Social 

de aproximar. E a Medicina do Trabalho tem uma importância, assim, 

estratégica nesse processo. Então, assim, alguns casos chegam de forma 

clara, como casos de assédio moral, [...] porque já tem um sofrimento muito 

grande. Mas, outros não, chegam relatando que é o ambiente de trabalho. 

[...]. Aqui, o pessoal é muito politizado. O meu público aqui nessa 

instituição, de atuação, é. Eles chegam falando: É em relação ao meu 

trabalho e eu quero ser removido! 

 

 

Com esse discurso, a entrevistada ressalta que o assédio moral se apresenta de forma 

explícita quando as vítimas não suportam mais permanecer em silêncio, isto é, quando as 

dores e o sofrimento psíquico e fisiológico (concernentes às funções orgânicas e aos processos 

de atividades vitais) já estão instalados e patologicamente reconhecidos. Diferentemente dos 

casos que aparecem de forma “velada” sob a aparência de um mero conflito de 

relacionamento interpessoal ou problema relacionado à organização do trabalho, mas quando 

devidamente investigados revelam os elementos que conformam a prática do assédio moral. 

A entrevistada Mariléa Porfírio
133

 (2014) assinala que algumas demandas se 

apresentam de forma clara, mas outras são ocultadas sob a aparência do adoecimento e/ou da 

formalização dos pedidos de afastamentos: 

 

Eu tô lembrando de algumas demandas específicas que os empregados 

chegavam, claramente dizendo: Olha! Eu estou sofrendo isso! E aí descreve 

a situação e diz que isso é assédio! Mas, tem também situações, que eu 

consigo identificar e analisar, que chega muito camuflada como demanda da 

saúde: o afastamento, o sofrimento mental, o afastamento, inclusive, por 

transtorno mental, entendeu?! E, aí você vai fazendo uma escuta e tem 

alguma coisa em algum momento de frustração dessa falta de 

reconhecimento ligado a alguma situação específica. 

 

Esse ocultamento ou camuflagem traz agravos à saúde, pois, quando não identificada 

e/ou reconhecida, no momento ainda incipiente, a prática do assédio moral mina e degrada 

insidiosamente aquilo que é mais pulsante no trabalho: a vida e a identidade dos 

                                                           
133

 Assistente Social há 10 (dez) anos em uma Sociedade de Economia Mista, sendo que durante 7  (sete) anos 

atuou na área de Gestão de Pessoas e 3(três) na área de saúde. É concursada e cumpre uma jornada de 

30h/semanais sob o regime celetista de contrato de trabalho. Possui Especializações em Políticas Públicas e em 

Recursos Humanos. 
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trabalhadores. Devido à frequência e à longa duração dos comportamentos hostis, os maus-

tratos resultam em uma “miséria” patológica, social e psicossomática (HIRIGOEYN, 2009). 

Barreto (2013), nas suas análises e pesquisas, constata que a biologia humana se altera 

quando somos submetidos ao medo, à vergonha, à humilhação, à culpa, à tristeza, à raiva, 

dentre outras emoções e tristes sentimentos. Assim, o contexto social excludente, dominador e 

explorador o qual aflige a classe trabalhadora intensificam e prolongam as dores, físicas e 

mentais.   

As entrevistadas também ressaltam que o assédio moral pode “esconder”-se sob a 

aparência de meros problemas relacionados ao adoecimento do indivíduo (do trabalhador), 

sem quaisquer identificações ou nexos com a organização do trabalho, conforme discurso a 

seguir:  

 

Eu acho que quando chegavam pelo menos pra mim; ou quando chega, 

chega como uma doença. Vem com o adoecimento, vem com o absenteísmo. 

(MARILDA IAMAMOTO
134

, 2014). 

 

Eu acho que chega como uma doença. Aqui, chega como outra demanda. 

Então, assim, aqui ela não vem direta. Ela nunca chegou diretamente [...]. Eu 

sei de um caso aqui [...] que teve uma denúncia de assédio moral, de uma 

chefa pra uma gerente, mas nesse caso, [...] quem denunciou foi a chefe, mas 

que sofria da gerente, de cima pra baixo; aí vamos dar um exemplo, aí se 

instaura uma comissão, mas você sabe que pra chegar no Serviço Social, em 

si, sempre ela vem com uma outra demanda, como uma outra situação [...]. 

(MARIA LÚCIA
135

, 2014). 

 

Constamos que, mesmo sob a aparência do adoecimento e/ou sofrimento do 

trabalhador, a prática do assédio moral consegue ocultar-se. Barreto (2013) assinala que é 

comum encontrar casos nos quais as vítimas do assédio, por medo de perder o emprego ou de 

ser estigmatizado pelos seus colegas e chefes, submetem-se aos ditames da organização do 

trabalho, ocultando as suas dores, sofrimentos e adoecimento.  

Essa apreensão é também evidenciada no discurso a seguir: 

 

                                                           
134

 Assistente Social na área de saúde de uma Empresa Pública Federal há 2 (dois) anos e 10 (dez) meses. É 

Especialista em Direitos Humanos, atua sob o regime celetista, cumprindo uma jornada de 30h/ semanais, 

conforme Lei 12.317/2010, que regulamenta a jornada dos Assistentes Sociais. Participou deste trabalho de 

pesquisa, por meio do uso da técnica de entrevista coletiva (sob o auxílio de um roteiro semiestruturado), o que 

promoveu riqueza nas apreensões e análises da realidade. 
135

 Assistente Social há 8 (oito) anos na área de Gestão de Pessoas de uma Empresa Pública. Atua sob o regime 

celetista de contrato de trabalho, cumprindo uma jornada de 30h/semanais. É Especialista em Gestão de Pessoas. 

Participou deste trabalho de pesquisa, por meio do uso da técnica de entrevista coletiva (sob o auxílio de um 

roteiro semiestruturado), o que promoveu riqueza nas apreensões e análises da realidade.  
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Na verdade, o assédio moral não chega até o Serviço Social. Porque, o 

assédio já começa por aí: Eu não vou até o Assistente Social falar sobre o 

que está acontecendo. Porque, se eu falar o que estar acontecendo, alguém 

vai ser punido, e se for punido, de alguma forma eu também serei punido. 

Você entende isso?! Termina perdendo o emprego por falar qualquer coisa 

de um líder, por exemplo, forçando a barra pra o empregado cumprir uma 

meta ou até mesmo relacionamentos entre líderes e mulheres (ANA 

GUEDES
136

, 2014). 

 

É importante esclarecermos que essa invisibilidade dos problemas relacionados à 

saúde do trabalhador também é historicamente determinada pela lógica que tolera e legitima 

as pressões por produtividade e lucratividade, sendo elas operadas por meio de práticas que 

humilham e intimidam o outro (o trabalhador). Sendo assim, o medo do desemprego, de ser 

demitido ou de não encontrar um novo emprego aumenta a dependência da classe que vive da 

venda de sua força de trabalho em relação às organizações (empregadoras). 

 Barreto (2013) assinala que a própria falta do emprego pode decretar a “morte” social 

do sujeito, pois esse se sente inútil, imprestável, fracassado e excluído socialmente, enquanto 

os que estão na ativa se veem sob a pressão de desenvolver aprendizagem contínua, caso 

contrário serão demitidos. Essa é a lógica que conduz o custo da excelência e, por 

conseguinte, determina as múltiplas manifestações de violência e sofrimento no ambiente de 

trabalho. 

O medo da falta de trabalho, o sentimento de culpa pelo desgaste e a insegurança da 

defesa, mediante as ameaças de represálias, além de repercutir na saúde física e psíquica das 

vítimas dessa violência, degrada as suas potencialidades e capacidades de resistência e luta 

para superar as situações mais adversas. Nesse debate, consideramos ainda que a prática do 

assédio moral também ocasiona transtornos organizacionais, pois favorece o absenteísmo
137

 e 

determina a queda dos índices motivacionais, necessários ao crescimento das taxas de 

produtividade, tanto entre aqueles que sofrem diretamente os reflexos dessa violência como 

entre aqueles que a testemunham. 

                                                           
136 Assistente Social na área de Recursos Humanos de uma Empresa Privada há 5(cinco) anos. Afirma que 

inicialmente havia trabalhado na organização como Técnica em Enfermagem, mas hoje executa as atribuições de 

Assistente Social, apesar de estar registrada no seu contrato de trabalho e na sua CTPS a função de Analista em 

Recursos Humanos. Ou seja, cumpre uma jornada de trabalhado de 40h/semanais, e não de 30h/ semanais, 

conforme a prevê a Lei 12.317/2010, que regulamenta a jornada dos Assistentes Sociais. 
137

 Refere-se à ausência frequente do trabalhador nos postos de atuação. 
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Em consonância com essas apreensões, a entrevistada Bia Abramides
138

 (2014) pontua 

que a prática do assédio moral pode ser reconhecida a partir das consequências trazidas para a 

saúde do trabalhador e/ou na queda dos índices de produtividade, assim sendo: 

 

Pra mim, hoje, chega pelas duas vias, tanto relacionada às questões de saúde, 

porque aí já é outra discussão. Assim como o assédio, a saúde mental 

também tá caminhando, vamos dizer assim: ainda tá engatinhando, assim 

como o assédio moral também tá engatinhando, apesar de todo mundo saber 

o que é assédio moral. [...]. Mas, também pela via da saúde, o empregado 

que tem transtorno, o empregado que tem sofrimento psíquico e que aí não 

responde o que a instituição gostaria que ele respondesse, em nível de 

produtividade, de resultados. Então, chega pelas duas vias: saúde e 

produtividade.  

 

A entrevistada Rosalina Cruz
139

 (2014) também considera, no seu discurso, as 

consequências na saúde das vítimas e as implicações nas políticas organizacionais, conforme 

discorre: 

 

Então, muitas vezes quando, de fato, o assédio moral acontece causas 

problemas de saúde, problemas psicológicos e muitas vezes o servidor é 

afastado do ambiente de trabalho. Quando tá perto de vencer a licença, o 

afastamento dele, muitas vezes, aquela licença é renovada, porque ele ainda 

não está em condições de retornar para o ambiente de trabalho; aí mexe com 

outras políticas institucionais, como é o caso da remoção interna. Então, se 

realmente é uma questão de saúde, como é que a gente pode viabilizar o 

direito daquele servidor de ser removido?!  Porque, afinal de contas muitas 

vezes o desempenho daquele servidor dentro da instituição não depende 

apenas dele; mas depende de um conjunto, tanto da vida pessoal dele, que 

influi diretamente no trabalho, quanto da maneira que ele está sendo gerido 

pelo gestor e também dos meios que a instituição oferece para que ele possa 

ter uma melhoria. Então, é mais nesse sentido! Aí, é que tá, porque algumas 

pessoas confundem o que é assédio moral.  
 

As doenças e as dores que repercutem na vida da classe trabalhadora são intensificadas 

por essa lógica produtivista e individualista do sistema, além de ser consideradas como 

“estorvos” que devem ser ocultadas, pois os corpos humanos devem suportar a voracidade do 
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Assistente Social há 6 (seis) anos  de uma empresa de Sociedade de Econômica Mista. Atualmente executa as 

suas atividades como Assistente Social na área de Gestão de Pessoas, mas relata que já atuou, na mesma 

organização, durante 9 (nove) meses na área de Saúde. Possui Especializações em Políticas Públicas e em 

Recursos Humanos. É concursada e cumpre uma jornada de 30 h/ semanais sob o regime celetista de contrato de 

trabalho. 
139

 Assistente Social na área de “Desenvolvimento de Pessoal” de uma Autarquia, com ramo de atividade em 

educação. Atua como Assistente Social na organização sob o regime estatutário e com uma jornada de 

40h/semanais. Não possui especialização, mas atualmente é mestranda de um programa de pós-graduação na 

área de “Trabalho, Estado e Política Social” 
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processo, adequando-se às normas disciplinadoras e de sobrevivência sem qualquer ato de 

resistência (BARRETO; HELOANI, 2013). 

Os comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos abusivos e humilhantes 

direcionados à vítima, além de desestabilizá-la emocionalmente, comprometem as suas 

relações sociais no ambiente do trabalho e na vida familiar, como destaca a seguir a 

entrevistada Rosalina Cruz
140

 (2014, grifo nosso): 

  

Então, o assédio moral é uma violência psicológica, subjetiva. E essa 

violência afeta diretamente o servidor, no sentido de que afeta diretamente o 

seu relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, como também o 

seu relacionamento na vida pessoal, porque acaba que o assédio que é 

cometido contra ele no trabalho permite que ele vá pra casa e continue 

pensando, na situação. Muitas vezes aquele desgaste emocional é muito 

grande e ele não consegue retornar ao ambiente do trabalho, no dia seguinte, 

porque ele não consegue olhar cara a cara pra pessoa que está cometendo o 

assédio. Em várias situações, tiveram servidores que disseram assim, pra 

mim: Eu não consigo se quer passar perto do meu antigo local de trabalho. 

Eu não consigo olhar para o meu antigo ambiente de trabalho, porque me dá 

uma coisa muito ruim e eu começo a tremer. Então, é o corpo falando o que 

você está sentindo realmente, por dentro.  

 

A amplitude dos rebatimentos do assédio moral na vida das vítimas que são 

acometidas por essa violência também é evidenciada no discurso que se segue: 

 

Assim! O assédio moral no trabalho é a exposição do trabalhador a situações 

humilhantes, constrangedoras que comprometem sua vida como um todo, 

não se restringe à vida laboral. E que são ações repetitivas, prolongadas 

durante sua jornada de trabalho e que se relacionam também as suas 

atribuições, ao seu exercício profissional. Que tem consequências 

irreversíveis, em alguns momentos, à saúde daquele servidor, porque ele sai 

do âmbito institucional e passa a ter desencadeamentos na vida pessoal. Tem 

casos que leva até o suicídio, em alguns setores específicos. [...] não é o caso 

dessa instituição, assim eu desconheço. Mas, em outros, existe essa ligação 

do suicídio com a prática do assédio. (YARA SPADINE
141

, 2014). 

 

A violência mascarada, inicialmente, pelo controle provoca desgastes emocionais nas 

vítimas que podem ser reconhecidos quase como uma agressão física, em decorrência das 

respostas fisiológicas: dores de cabeça, doenças de pele, úlcera de estômago, doenças 
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 Assistente Social na área de “Desenvolvimento de Pessoal” de uma Autarquia, com ramo de atividade em 

educação. Atua como Assistente Social na organização sob o regime estatutário e com uma jornada de 

40h/semanais. Não possui especialização, mas atualmente é mestranda de um programa de pós-graduação na 

área de “Trabalho, Estado e Política Social”. 
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Assistente Social na área pericial de uma Autarquia, com ramo de atividade em educação. Atua nesta 

organização há 2 (dois) anos, sob o regime estatutário, cumprindo uma jornada de trabalho de 40 h/ semanais. É 

Especialista em Gestão e Planejamento de Projetos Sociais. 
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cardiovasculares, eczema, hipertensão arterial, dentre outras (BARRETO, 2013). Hirigoyen 

(2009) descreve que, em geral, as pessoas, quando são submetidas a situações de pressão e 

humilhação, apresentam estágios de ansiedade generalizada, estresse, fadiga crônica, insônia, 

ou estado depressivos que podem levar a situações extremas de dependência química 

(bulimia, alcoolismo, toxicomania) e/ou ao suicídio. 

Em relação ao estresse, importamos algumas explicações, considerando que esse 

estado de emoção, por vezes, é naturalizado pela sociedade. Na realidade, existe uma 

tendência de se aceitar o outro como uma “pessoa estressada” sem qualquer relação com o 

sentimento do medo, da ansiedade, da insegurança (LINHART, 2014) ou com o esgotamento 

psíquico que esse denuncia. Hirigoyen (2009) afirma que, diante de situações que causam 

estresse na pessoa, o organismo reage como se estivesse em estado de alerta, produzindo 

substâncias hormonais que, quando prolongadas, podem acarretar distúrbios crônicos no 

corpo humano. 

Os primeiros efeitos e/ou sintomas de estresse são palpitações, sensação de opressão, 

falta de ar, fadiga, insônia, nervosismo, irritabilidade, dores de cabeça, perturbações 

digestivas, dores abdominais, pânico e ansiedade (HIRIGOYEN, 2009). Esses são alguns dos 

efeitos que a prática do assédio moral provoca na saúde dos trabalhadores acometidos por 

essa violência e que podem levar à depressão e/ou ao suicídio. 

Barreto e Venco (2010, p.7) sustentam a tese de que “no corpo do suicida contém 

pistas e histórias sobre o mundo do trabalho”, que não são devidamente reveladas, pois há 

uma forte tendência entre os pesquisadores brasileiros de relacionar a gênese do suicídio 

apenas aos processos psíquicos, apesar de alguns estudiosos já mostrarem um risco maior de 

suicídio em algumas profissões como, por exemplo, entre os médicos. 

Sabemos que as mudanças no mundo do trabalho, associadas ao processo de 

reestruturação produtiva, trouxeram amplas alterações na forma de organizar e gerir o 

trabalho, principalmente com o aprofundamento da instabilidade dos vínculos empregatícios 

(com o crescimento dos contratos temporários, de tempo parcial, estágios e outras formas 

flexíveis de contratação) e o crescimento das taxas de desemprego. 

No marco dessas alterações, os trabalhadores, com ou sem vínculo empregatício, 

sentem-se inseguros, autoexigidos, solitários e sem reconhecimento de suas potencialidades e 

criatividade. Em outros termos, a lógica consiste em: aqueles que não são saudáveis e “aptos” 

para entrar no “combate” da disputa por quem produz mais são excluídos do sistema 
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(demitidos) ou são pressionados a pedir demissão; já aqueles avaliados como “aptos” devem 

apresentar índices elevados de produtividade, disciplina e disponibilidade (DEJOURS, 2005). 

 A patologia do medo, de perder o emprego ou de não ser inserido no mercado de 

trabalho aprofunda os níveis de sujeição às práticas de dominação e exploração e estimula a 

competitividade; degrada os laços afetivos de amizade; e propaga os atos de violência nas 

relações laborais (dentre elas, o assédio moral), incrementado pelo sentimento de indiferença- 

existente entre os trabalhadores- perante o sofrimento do outro (BARRETO, 2013). 

No Brasil, diante das incidências e tendência das manifestações de violência ocorridas 

no âmbito do trabalho, a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador (PNST) faz 

a seguinte referência:  

  

Entre os problemas de saúde relacionados ao trabalho deve ser ressaltado o 

aumento das agressões e episódios de violência contra o trabalhador no seu 

local de trabalho, traduzida pelos acidentes e doenças do trabalho; violência 

decorrente de relações de trabalho deterioradas, como no trabalho escravo e 

envolvendo crianças; a violência ligada às relações de gênero e ao assédio 

moral, caracterizada pelas agressões entre pares, chefias e subordinados 

(BRASIL, 2004, p. 08). 

 

Esse quadro de transformações e manifestações da violência no e do trabalho 

configura um “campo fértil” para o surgimento de novas patologias, responsáveis pelo 

aumento dos índices de suicídio no Brasil
142

 (BARRETO; VENCO, 2010). Em 2014, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou os dados do primeiro Relatório Global para 

Prevenção do Suicídio, revelando que o Brasil é o oitavo país, nas Américas, em número de 

suicídios, o que, para o pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

(ENSP), significa: “Esse mito de que o Brasil é um país alegre não é real. Na verdade, o que 

está acontecendo é um processo muito grande de individualismo, de disputa, de 

competitividade e tudo tem a ver, estruturalmente, com as ideias de suicídio. As pessoas se 

sentem sós em cidades grandes.” (FIOCRUZ, 2014). 

O Juiz do Trabalho Renato Sant’ Anna (2013), em uma entrevista sobre a prática do 

assédio moral, ressalta que os estudos mais “afamados” no Brasil sobre essa temática referem-

se àqueles que foram desenvolvidos na França
143

 em uma época na qual o país apresentava 
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 No Brasil, as análises epidemiológicas sobre o suicídio indicam que entre os anos de 2000 e 2007 ocorreu um 

crescimento de 6.780 mortes para 8.800 suicídios, isto é, de 4,0 para 4,7 mortes por 100 mil habitantes, apesar 

das subnotificações (BARRETO; VENCO, 2010). 
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 Na França, em 2013, foi criado o Observatório Nacional de Risco de Suicídio pela Ministra da Saúde e 

Assuntos Sociais- Marisol Tourdine. Com isso, o país pretende construir uma ferramenta que possibilite o 
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índices elevados de suicídio. Destacamos aqui que esses estudos realizados na França 

consistem nas pesquisas e análises sobre o sofrimento das vítimas submetidas a “ataques 

perversos”, desenvolvidas pela médica Hirigoyen, na década de 1990, a partir de sua 

experiência clínica como psicoterapeuta, o que permitiu a publicação de duas obras, com 

grande repercussão mundial: “Assédio Moral: a violência perversa no cotidiano”, 1998; e 

“Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral”, em 2001. 

Hirigoyen (2009), a partir da sua experiência profissional, pontua que, quando ocorre 

um caso de suicídio ou tentativa dele, “[...] isso conforta os perversos em sua certeza de que o 

outro era fraco, perturbado, louco e que as agressões que lhe eram infligidas eram 

justificadas”. Essa atitude evidencia a tendência que existe em compreender o suicídio, de 

forma equivocada e reducionista, como um problema meramente psicológico do indivíduo 

sem qualquer relação com a organização do trabalho; daí, decorrem também os estigmas, a 

incompreensão e até a naturalização do sofrimento mental. No Brasil, de acordo com Paulo 

Amarante- pesquisador da ENSP-, apesar do crescimento nas taxas de suicídio, ainda “não se 

falava abertamente” sobre esse assunto (FIOCRUZ, 2014). 

A prática do assédio moral, além de ser ocultada sob a mácula do adoecimento, 

também é identificada quando surgem requisições para o Serviço Social, relacionadas aos 

baixos índices de motivação dos trabalhadores, ou ainda sob a aparência de um simples 

pedido de remoção do empregado/ funcionário, conforme discorre a entrevistada Rosalina 

Cruz
144

 (2014, grifo nosso): 

 

Chega quando o servidor solicita remoção. Então, se ele solicita remoção é 

porque alguma coisa está acontecendo, então a nossa intenção, de repente, 

por alguma situação de conflito ou por uma falta de comunicação, apenas. 

Então, a gente tenta estabelecer, fazer uma ponte entre o servidor e sua 

chefia imediata, às vezes, com uma simples conversa as coisas podem ser 

resolvidas. [...]. Tem servidor que chega pedindo para ser removido: Ah! Eu 

quero ser removido, porque o meu chefe vive me pedindo atividades e 

dizendo que se eu não fizer eu vou ser prejudicado, porque eu estou em 

estágio probatório. Então, pra mim isso é uma ameaça direta, porque isso 

está constrangendo a pessoa, ela está sofrendo devido aquilo ali. Então, 

muitas vezes a remoção acontece, porque o servidor está em estágio 

probatório e ele quer ter uma boa avaliação no estágio probatório, mas a 

chefia fica ameaçando de forma direta, no sentido de se ele não fizer ou 

                                                                                                                                                                                     
levantamento de dados e informações sobre o suicídio, incluindo aqueles casos relacionados ao trabalho ou que 

ocorreram no local de trabalho. (DINIZ, 2014). 
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 Assistente Social na área de “Desenvolvimento de Pessoal” de uma Autarquia com ramo de atividade em 

educação. Atua na organização, sob o regime estatutário, e com uma jornada de 40h/semanais. Não possui 

especialização, mas atualmente é mestranda de um programa de pós-graduação na área de “Trabalho, Estado e 

Política Social”. 
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chegar atrasado ele vai ser reprovado no estágio probatório. Então, aparece 

na questão do estágio probatório, nas avaliações do estágio probatório. 

 

Além das demandas relacionadas aos pedidos de remoção e transferência, a Assistente 

Social entrevistada Cândida Moreira
145

 (2014), que atualmente executa atividades 

relacionadas à assessoria de Recursos Humanos, pontua as requisições inerentes ao processo 

de mediação de conflitos, conforme discurso a seguir: 

 

Como assessoria de recursos humanos, as demandas que chegam pra mim 

são, muito, no campo de gestão, mesmo, de pessoas. Então, exemplo: eu não 

quero mais ficar nesse setor, eu gostaria de ir pra outro, então me procuram- 

não enquanto assistente social, mas enquanto assessora- para eu agilizar e 

verificar, dentro do quadro do hospital, quem é que poderia ser remanejado. 

Às vezes é apenas uma troca: [...] uma pessoa desse setor [...] querendo sair 

do seu setor; então eu vou remanejar você pra lá e vem outro pra o seu lugar. 

Então, o processo de remanejamento, de lotação é comigo. E a resolução de 

conflitos, mediação de conflitos, esse é que também chega pra mim, como 

assessora de recursos humanos, mas eu acho muito interessante pelo fato de 

ser assistente social, eu acho que ajuda muito. Aí é que eu acho que tá o 

diferencial, é nessa resolução, mediação do conflito, o diferencial que eu 

digo é em relação assim, ser assessora, mas ser assistente social, sabe?!  

 

 Glina e Soboll (2012 apud SOBOLL; HORST, 2013) abordam que a mediação é 

indicada enquanto estratégia de intervenção nos casos de conflitos iniciais e/ou em que o 

afastamento e/ ou o adoecimento não tenham sido instalados. As requisições por mediação de 

conflitos também são pontuadas pela entrevistada Mariléa Porfírio
146

 (2014, grifo nosso), ao 

relatar que as vítimas do assédio moral buscam o Serviço Social com o desejo de serem 

ouvidas. Assim segue discurso: 

 
Então, chega às vezes, acho que na maioria das vezes, como um espaço de 

escuta, ou seja, por alguma razão naquela relação foi identificado algum 

conflito. E, isso o Serviço Social é chamado a mediar. Tanto o Psicólogo 

como o Assistente Social. Só que como tem poucos Psicólogos, então os 

Assistentes Sociais são mais chamados. Isso é uma forma, a outra forma que 

eu acho que chega mais é através da saúde, através das demandas de 

afastamentos que aí você pensa em processos de reintegração ao trabalho. 

Nos casos de longos afastamentos, quando você começa a chegar junto desse 

empregado, porque ele está retornando, a gente precisa identificar onde é que 

ele vai ficar- aquela história da reintegração. Aí, nessa hora você vai escutar; 
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 Assistente Social há 5 (anos) na área de Gestão de Pessoas de um Hospital Público Estadual. Atualmente, 

nessa organização exerce as atividades de assessora de Gestão de Pessoas. Possui o título de Mestre em Serviço 

Social. 
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 Assistente Social há 10 (dez) anos em uma Sociedade de Economia Mista, sendo 7  (sete) anos na área de 

Gestão de Pessoas e 3(três) na área de saúde da organização. É concursada, cumpre uma jornada de 

30h/semanais, sob o regime celetista de contrato de trabalho. Possui Especializações em Políticas Públicas e em 

Recursos Humanos. 
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você vai identificando o que é melhor. Então, você às vezes ver que o 

empregado está afastado há três anos com um CID
147

 determinando, mas 

quando você vai ouvir a conversa, coincide com um período de mudança de 

gerente, com um perfil de gerência diferente que aí essa pessoa começou a 

sofrer.  

 

Nos discursos das Assistentes Sociais entrevistadas comumente, observamos a 

tendência da utilização da terminologia “mediação” ou “mediação de conflitos” como uma 

demanda profissional, ora requisitada pelas organizações empregadoras, ora pelos próprios 

trabalhadores/ empregados envolvidos em situação conformadas como assédio moral, porém 

confundidas com situação de conflitos interpessoais. Nesses termos,  destacamos que essa 

perspectiva de atuação profissional tem-se disseminado no âmbito do Serviço Social brasileiro 

como um processo de resolução de conflitos, o qual exige um tipo de profissional, neutro, que 

investigue os interesses em confrontos para decompor o problema em partes e proponha 

soluções de acordo com o nível crescente de complexidade (SILVA, E. A., 2013). 

Com essa perspectiva analítica e interventiva, o Assistente Social assume o papel de 

facilitador das negociações, apaziguador ou intermediário dos conflitos ocorridos, por 

exemplo, no ambiente do trabalho, requerendo indistintamente
148

 várias teorias de análise da 

realidade social, de acordo com o tipo de situação que estiver sendo requisitado a mediar 

(SILVA, E. A., 2013). Esse direcionamento, além de rejeitar a necessidade de uma teoria 

específica para atuação profissional do Assistente Social, desqualifica a apreensão da 

realidade social sob a perspectiva da “totalidade”, vulgarizando categorias fundantes da 

tradição marxista (PONTES, 1997). 

De acordo com Pontes (1997, p. 81), “Na teoria social marxiana, a mediação tanto se 

manifesta como uma categoria que compõe o ser social (ontológico) [...], quanto se constitui 

num construto que a razão elabora logicamente para possibilitar a apreensão do movimento do 

objeto”. Em outros termos, a mediação é relações que o homem edificou com a natureza e 

entre si, podendo ainda ser uma categoria constitutiva da realidade e das relações sociais, que 

possibilita analisar e intervir na sociedade a partir das descobertas de suas leis internas, das 

suas articulações fundamentais, dos nexos: da visão de totalidade. 

A tônica atribuída à mediação como um método de ação/ intervenção, e não como uma 

categoria de análise (situada em uma sociedade historicamente determinada), permite 

apreendermos que, se as Assistentes Sociais entrevistadas comumente são requisitadas a atuar 

como conciliadoras de conflitos existentes no ambiente de trabalho, essencialmente o assédio 
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 Classificação Internacional de Doenças (CID). 
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 O que pode resultar em “um grande ecletismo teórico” (SILVA, E. A., 2013). 
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moral é reconhecido, nesses espaços, como um problema de relacionamento interpessoal, fácil 

de ser solucionado. Esse entendimento, além de acentuar as nuanças características do assédio 

moral, negligencia as violações dos direitos humanos, sociais e do trabalho decorrentes dessa 

prática. A possibilidade de conciliação de conflitos, em situações conformadas como assédio 

moral, incorpora as diferenças e contradições, em vez de enfrentá-las num processo de 

negação real, de superação.  

A Assistente Social entrevistada Bia Abramides149 (2014) observa que, na organização 

onde atua, apesar das campanhas de disseminação do conceito do assédio moral no ambiente 

do trabalho, as demandas ainda se apresentam para o Serviço Social “por de baixo do pano”, 

inferindo que essa camuflagem ocorre em decorrência do medo ou da vergonha que aflige as 

vítimas dessa prática, bem como do interesse da empresa em ocultar os casos ocorridos como 

forma de preservar a sua imagem. Assim, destacamos o discurso abaixo:  

 

Isso, eu acho que ainda é muito, apesar de se falar tanto de assédio moral nas 

instituições, no mundo laboral; eu acho que isso ainda é muito colocado por 

debaixo da mesa. Primeiro, eu acho que quem é assediado, ele tem medo e 

vergonha de falar que está sendo assediado. Eu acho que quando aquela 

pessoa vai falar, ou vai denunciar, ela já tá no último degrau, né? ! Ela não 

vai fazer uma denúncia, ou vai fazer alguma queixa, ou vai buscar o Serviço 

Social quando ela tá no início do assédio, não! Ela realmente, só vai buscar 

quando já está no limite de acontecer alguma coisa pior! [...] Então, eu acho 

que há situações que acontece, mas que talvez não cheguem ao Serviço 

Social. Eu acho que é por isso, que eu coloco que quando vai chegar, quando 

vai se buscar o Serviço Social ou o psicólogo isso já tá no extremo. [...].   

 

O Juiz do Trabalho Renato Sant’Anna (2014) afirma que: “Quando se está diante do 

conjunto probatório do assédio moral, você percebe que ele existe, ainda que seja difícil 

conceituar”. Em consonância como essa afirmação, destacamos o discurso a seguir:  

 

[...] pra mim, fica muito claro quando o assediado busca o Serviço Social, ou 

a própria Psicologia, os colegas da Psicologia, buscando talvez um apoio pra 

saber como tratar, como conduzir, como se portar; porque às vezes o 

assediado, ele chega também com uma impressão de que ele provocou a 

situação. Então, às vezes chega com algum sentimento de culpa e aí a gente 

tenta desconstruir isso também, dependendo também como a demanda 

chega, de como a situação foi colocada, de como a situação realmente 

aconteceu, ou como acontece. [...] (BIA ABRAMIDES, 2014). 
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 Assistente Social há 6 (seis) anos em Sociedade de Economia Mista. Atualmente, exerce as suas atividades na 
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O sentimento da culpa, não é incomum entre as vítimas do assédio moral. Hirigoyen 

(2009, p. 1) relata, nas suas análises, que as vítimas dessa violência dizem que o sentimento 

de angústia não necessariamente surge a partir das humilhações e agressões ostensivas, mas 

sim da incerteza de que são partes responsáveis pelo processo, logo: “Quando o agressor é 

desmascarado, elas se dizem aliviadas”. Diante da impossibilidade de compreender, 

reconhecer e receber apoio dos colegas de trabalho, por vezes, as vítimas permanecem 

confusas e indecisas, negando a realidade vivida.  

Em síntese, as demandas relacionadas ao assédio moral se apresentam para o Serviço 

Social de diversas formas, principalmente se considerarmos o processo de divisão das 

atividades inerentes à área de Gestão de Pessoas e/ou Recursos Humanos, fato ocorrido em 

algumas organizações, subdividindo em unidades/departamentos as ações direcionadas ao 

treinamento e desenvolvimento de pessoal; remoção, readaptação e transferência de 

servidores/funcionários; pagamento e contratação; saúde dos trabalhadores; dentre outras 

relacionadas ao sistema de gerenciamento de pessoas. 

A partir desse processo, constatamos que o assédio moral se revela enquanto demanda 

para o Serviço Social- seja explícita ou implicitamente/ocultado- conforme as unidades de 

atuação do profissional, por exemplo: entre aquelas unidades responsáveis pelo 

Desenvolvimento de Pessoal (treinamento, assessoria de RH, cursos de aperfeiçoamento) as 

requisições se apresentam sob os moldes de um pedido de remoção e/ou mediação de 

conflitos; já nos departamentos articulados à saúde do trabalhador, assumem a aparência das 

demandas relacionadas ao adoecimento (depressão, gastrite, estresse, doenças 

cardiovasculares), a licença médica e/ou afastamentos. 

A partir dessas observações, destacamos o discurso da entrevistada Cândida 

Moreira
150

 (2014), ao observar que as demandas relacionadas ao assédio moral sempre se 

apresentam de forma camuflada para o Serviço Social. Mas, com a criação de uma Ouvidoria 

na organização, essas demandas passaram a ser amplamente reconhecidas e registradas, 

conforme relato abaixo: 

 

Chegam muitas vezes ocultadas, algumas explícitas, dizendo: olha, eu estou 

sofrendo assédio! E aí a gente vai avaliar pra saber se de fato é o assédio, 

[...] como nós temos, de 2010 pra cá, uma Ouvidoria, então houve uma 
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transposição do que antes vinha diretamente para mim, [...] ao ser criada a 

Ouvidoria, os servidores se sentiram melhor, mais a vontade de buscar 

diretamente a ouvidoria que por sinal é uma Assistente Social, também, que 

é a nossa ouvidora.  

 

Nesse discurso, concordamos com as análises de Barreto (2013), ao assinalar que o 

medo de sofrer represálias ou de ser estigmatizado aumenta as relações de dependência e 

manipulação perversa entre os trabalhadores (principalmente do chefe para com o seu 

subordinado), além de imobilizar as vítimas do assédio moral, que, por se sentirem inseguras, 

preferem silenciar as suas dores e sofrimentos, vividos no ambiente do trabalho. De acordo 

com Hirigoyen (2009), na maioria das vezes, as vítimas do assédio moral só conseguem reagir 

às situações degradantes quando encontram aliados ou apoios externos, isto é, isentos das 

relações de trabalho.  

Apreendemos, a partir dos discursos das Assistentes Sociais entrevistadas, que a 

prática do assédio moral gera repercussões negativas de toda ordem: para o sujeito que 

vivencia as agressões (angústia, medo, depressão, transtornos alimentares, compulsão por 

compras, uso abusivo de álcool e cigarro, problemas de relacionamento interpessoal no 

trabalho e na família); para os colegas de trabalho que testemunham as humilhações; para a 

organização e/ou organização de trabalho e para a sociedade, com os ônus social e financeiro 

em decorrência do dispêndio provocado pelos afastamentos dos trabalhadores adoecidos. 

Portanto, há o reconhecimento de que o assédio moral e a violência no trabalho são nocivos 

inclusive à funcionalidade do local de trabalho. 

As análises e experiências profissionais de Hirigoyen (2005) apontam que o assédio 

moral pode ocorrer em todas as direções de uma estrutura hierárquica, isto é, pode suceder 

entre colegas de mesmo nível hierárquico (assédio moral horizontal); de um subordinado para 

o seu superior (assédio moral ascendente); de supervisores hierárquicos para seus 

subordinados (assédio moral descendente); e simultaneamente entre pessoas de diversas 

hierarquias em relação ao alvo das agressões (assédio moral misto). 

De acordo com a Procuradora Regional do Trabalho, do MPT/ 21ª REGIÃO (2014): 

 

Em relação à hierarquia, existe o assédio moral horizontal, mas o mais 

comum que nos chega é o vertical descendente, que vem do superior 

hierárquico para o subordinado. É o mais comum. Do gerente, do 

administrador, mas a gente sabe que poucas vezes vêm denúncias de grupos 

de colegas que se reuni pra assediar um trabalhador específico. Aquele outro 

ascendente, aqui eu nunca vi deste tipo.  
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Os estudos indicam que o assédio moral descendente é o mais comum de se encontrar 

nas relações de trabalho, diferentemente do assédio moral ascendente, que é o menos 

frequente entre os demais tipos de assédio moral, mas por vezes ocorre e é comumente 

encontrado nas organizações públicas, em decorrência da estabilidade no emprego 

(DISTRITO FEDERAL, 2008). Em relação à classificação ou tipificação do assédio moral, a 

entrevistada Assistente Social Yara Spadine
151

 (2014) pontua que: 

 

Eu não consigo ter uma definição assim: o agressor geralmente é mais esse 

público, a vítima é mais essa.  Eu vejo que existe em todos os campos dessa 

instituição, a qual eu atuo. [...]. Mas, eu consigo ver entre os pares, embora 

seja bem mais difícil! Tanto do nível hierárquico mais baixo para o superior, 

quanto entre os pares; [...]. Sinceramente, eu acho que quando tem a 

negligência dos colegas, porque isso é um mecanismo do assediador: de 

isolar a vítima. Em alguns casos, eu já identifico que os pares já estão 

exercendo, sabe?! Quando eles estão reproduzindo. Porque, ocorre muito, 

primeiro começa com o gestor, depois os colegas começam a reproduzir o 

comportamento, as falas. Então, eles passam a exercer o assédio moral, com 

certeza!  

 

Nesse trecho, a entrevistada relata situações que poderiam ser consideradas como 

típicas do assédio moral misto, pois esse se trata de manifestações da violência advindas de 

um superior hierárquico e cooperadas pelos colegas de trabalho (pessoas de mesmo nível 

hierárquico) da vítima; outra situação que se conformaria o assédio moral misto consiste nos 

casos em que ocorre o assédio moral horizontal e esse é apoiado, por exemplo, pela chefia 

imediata através da sua omissão (HIRIGOYEN, 2005).  Percebemos que a omissão e/ou 

negligência por parte daqueles que testemunham as agressões, sem qualquer interferência, 

funciona como instrumento catalisador, pois permite que o agressor se sinta confiante.  

Figueredo (2012) assinala que, nos casos de assédio moral horizontal, é difícil de ser 

propagado por muito tempo sem a devida cooperação manifesta por meio da negligência ou 

omissão dos superiores hierárquicos, até porque consideramos que nessa situação específica a 

vítima pode sentir-se acuada por acreditar que todos (colegas e organização) concordam com 

as atitudes do agressor. 

Aqui, mister considerarmos que inicialmente o assédio moral era definido como uma 

prática interpessoal em que uma pessoa “perversa” exprime comportamentos hostis e 

agressivos em relação a outro trabalhador no ambiente de trabalho, de maneira repetitiva e 
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 É Servidora Pública e Assistente Social na área pericial de uma Autarquia com ramo de atividade em 

educação. Atua nesta organização há 2 (dois) anos, sob o regime estatutário, cumprindo uma jornada de trabalho 

de 40 h/ semanais. É Especialista em Gestão e Planejamento de Projetos Sociais. 
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sistemática (Hirigoyen, 2009), mas, com a constatação de que as práticas hostis, humilhantes 

e constrangedoras podem ser amplamente utilizadas pelas organizações/empresas como 

estratégia de gerenciamento do trabalho e dos trabalhadores, o termo recebeu uma 

compreensão e categorização ampliada de assédio moral organizacional (SOBOLL, 2011). 

Soboll e Horst (2013) assinalam que, em relação às características estruturais, o 

assédio moral se expressa de duas formas distintas, mas não excludentes: assédio moral 

interpessoal (ataques pessoalizados, direcionados a uma ou mais pessoas) e assédio moral 

organizacional (agressões direcionadas a trabalhadores com um determinado perfil, 

associadas às políticas organizacionais das empresas e/ou organizações). Em outros termos, 

diferentemente do assédio moral interpessoal, o propósito do assédio moral organizacional
152

 

não é pessoal, mas sim está centrado na interação entre o indivíduo e a empresa ou 

organização, sendo mediado por práticas abusivas de gestores, dirigentes ou outros 

representantes.  

Em se tratando das agressões dimensionadas como assédio moral interpessoal, sendo 

de uma ou mais pessoas em específico, os desdobramentos atingem o coletivo, isto é, a prática 

tem efeito de controle sobre o coletivo dos trabalhadores, uma vez que instala o medo de 

forma ampliada, anunciando a necessidade da disciplina, da adesão e da obediência dentro de 

uma equipe (SOBOLL; HORST, 2013). O assédio moral interpessoal
153

 poderá ser utilizado 

como uma estratégia de gestão e controle do grupo de trabalhadores com a prerrogativa de 

disseminar a cultura da obediência e elevar os índices de produtividade sob o manto do medo 

de ser o próximo a ser perseguido e humilhado. 

Soboll (2011, p.42) assinala que o assédio moral organizacional se configura como: 

 

Interações entre o indivíduo e a organização ou a administração da empresa, 

as quais utilizam da violência e da hostilização, de forma continuada e 

crônica, na formulação de procedimentos e políticas organizacionais, na 

forma de mecanismos de gestão abusivos sem necessariamente existir um 

agressor personalizado. 

 

A utilização do assédio moral como estratégia de gerenciamento de pessoas e do 

trabalho pode ser adotada tanto na esfera privada quanto na pública com vista a intensificar a 
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 Compreendemos o assédio moral organizacional como uma expressão da violência utilizada como 

instrumento de gestão e controle do empregador, concluindo-se que poderá ocorrer nas mais diversas 

organizações (de natureza jurídica distinta). 
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 Mesmo reconhecendo que todo assédio moral é interpessoal, consideramos importante pontuar essas 

classificações utilizadas por alguns estudiosos, com a finalidade de distinguir as situações e/ou casos que 

envolvem a interação da administração ou política organizacional e os seus funcionários/ empregados. 
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produtividade, a submissão e a disciplina no trabalho, por meio da intimidação, humilhação e 

agressões. Ressaltamos que a prática do assédio moral organizacional pode ser direcionada a 

todo o grupo de trabalhadores da organização, ou ainda para alvos determinados: profissionais 

com problemas de saúde; com jornadas especiais de trabalho; com baixos rendimentos; com 

garantia de estabilidade provisória (cipeiros, aprendizes), dentre outros (SOBOLL, 2011). 

Soboll e Horst (2013) assinalam que o assédio moral em si pode ocorrer 

independentemente do tipo de contrato de trabalho que vincule o trabalhador a uma 

organização (trabalhadores efetivos, temporários, estagiários, terceirizados e até consultores 

ou prestadores de serviços, sem vínculo direto com a empresa).  

Em relação aos elementos que dimensionam o assédio moral individual e o coletivo, a 

Procuradora Regional do Trabalho do MPT/ 21ª REGIÃO (2014) observa que as denúncias 

registradas no órgão: 

 

Vem de tudo, mas normalmente quando vem individual o próprio 

denunciante já informa que isso não é só com ele, mas com outras pessoas 

também dentro da empresa.  E também vem muito coletivo. Hoje em dia, 

eu noto que tem vindo um maior número de denúncias da coletividade, 

todo mundo sofrendo por um gerente que está pouco conscientizado ou não 

sabe gerir, não sabe como praticar os atos de gestão; ou às vezes, porque o 

dono da empresa é muito ausente e deixa a empresa muita nas mãos dos 

administradores e esses administradores começam a praticar esses atos; e o 

dono da empresa não está sabendo, mas é obrigação dele saber.  

 

Considerando a prática do assédio moral um fenômeno complexo, que carrega elevado 

nível de subjetividade e invisibilidade, degradando não só a saúde física e mental, mas 

também a dignidade humana daqueles que são acometidos por ela, reconhecemos os seguintes 

desafios: Como prevenir? Como penalizar? Como reprimir? Como provar as agressões? 

Como estabelecer o nexo causal existente entre o adoecimento das vítimas e as humilhações 

sofridas no ambiente de trabalho? Como reconhecer a objetividade de um problema que 

carrega tamanha subjetividade? 

As Assistentes Sociais entrevistadas apontam os elementos que dimensionam esses 

questionamentos e preocupações no trato com a matéria do assédio moral, conforme discursos 

abaixo: 

 

Eu vejo como violência, mas a violência que às vezes ela está embutida em 

alguma coisa e pra gente poder provar ou ver, precisa de tempo; de pessoas; 

de uma constante; precisa de alguém pra confirmar aquilo; de fatos; e às 

vezes a pessoa ou o que tá ali não quer provar, ou então você não tem prova 

e aí você vai sofrendo com aquilo que gera o adoecimento. Ou até, por 
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exemplo, a forma de tratar com outra pessoa, a forma de falar. Tem muitas 

pessoas que tratam e na forma de falar, de repente elas não solicitam de uma 

forma solicita, já mandam. E não é todo mundo que compreende, depende da 

forma como você compreende, é a questão da comunicação (MARIA 

LÚCIA
154

, 2014). 

 

E, como provar? Porque um ato de assédio moral [...] é a longo prazo; tem 

juízes que dizem que é no mínimo 6 meses; ações corriqueiras; atitudes 

corriqueiras. Então, na maioria das vezes são atitudes de humilhar, denegrir 

a imagem, até gestos, nem precisa falar; a linguagem verbal (JOAQUINA 

BARATA
155

, 2014). 
 

Essas são algumas das questões que perpassam o debate e que precisam ser 

amplamente superadas com a perspectiva de se construir estratégias de enfrentamento e 

resistência perante as práticas abusivas e degradantes à saúde. Reconhecemos que uma das 

maiores dificuldades no que concerne à penalização da prática do assédio moral é justamente 

a sua invisibilidade e o grau de subjetividade que está envolvido nas situações (FREITAS; 

HELOANI; BARRETO, 2011). 

A agressão proveniente do assédio moral atinge a esfera íntima e subjetiva das vítimas, 

daí a dificuldade de ser constatada, afinal: como comprovar a dor, o medo, o constrangimento, 

a angústia, o desconforto e o sentimento de perseguição? Nesse sentido, embora seja 

imprescindível a prova dos fatos que dão causa aos danos gerados, para a reparação do dano 

moral oriundo do assédio moral, a doutrina e a jurisprudência admitem a teoria do danum in 

re ipsa na qual o prejuízo moral (dano moral) é comprovado por si mesmo, isto é, ao 

evidenciar o ato ilícito dispensa-se a prova do transtorno moral concreto (RAMOS; GALIA, 

2013). 

Embora o assédio moral seja difícil de ser comprovado e possua aspectos subjetivos, 

tendo em vista que os indivíduos possuem estruturas psicológicas diferentes, não podemos 

negar a importância da reunião de provas dos atos agressivos, para aceleração dos processos e 

a evidência da prática, caso contrário será a palavra do assediado contra a do assediador 

(INÁCIO, 2012). A Justiça do Trabalho, órgão responsável pelo julgamento dos casos em que 

se discute a matéria do assédio moral, baseia-se nos seguintes meios de provas: cópias de 

memorandos, filmes, circulares, e-mail, bilhetes, gravações, testemunhas, depoimentos 
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 Assistente Social há 8 (oito) anos da área de Gestão de Pessoas de uma Empresa Pública. Atua sob o regime 

celetista de contrato de trabalho, cumprindo uma jornada de 30h/semanais. É Especialista em Gestão de Pessoas. 
155

 Assistente Social na área de Gestão de Pessoas em uma Empresa Pública Federal há 6 (seis) anos, sob o 

regime celetista, cumprindo a jornada de 30h/ semanais. Formada em Serviço Social há 8 (oito) anos pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN. Tem Especialização em Gestão de Políticas Públicas. 
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pessoais, perícias e inspeções judiciais, presunção, confissão, laudos médicos, dentre outros 

documentos (RAMOS; GALIA, 2013). 

Em relação à utilização de gravações como instrumentos comprobatórios da prática do 

assédio moral, a Procuradora Regional do Trabalho do MPT /21ª REGIÃO (2014) esclarece: 

 

Considerando a dificuldade de se provar um ato de assédio moral, não é 

ilegal a gravação sem autorização. Isso é uma forma do empregado se 

precaver de provas. Ele ter alguma coisa pra se começar uma investigação, 

porque se ele não tiver nada, realmente, fica muito difícil. Então, fala-se de 

gravação de celular, a gente mesmo orienta gravar no celular, fazer um 

diário. Ter um diário com tudo anotado: hoje o assediador, o chefe, fez isso e 

isso e isso! Aí, no outro dia anota: hoje aconteceu isso e isso e isso, pra tudo 

ele ir tendo como anotar depois, porque se for uma coisa solta é difícil ele 

conseguir! [...] Qualquer pessoa pode denunciar. Até um cliente da empresa, 

que chega na empresa e observa a prática desses atos; ela pode chegar aqui e 

denunciar.  

 

Quanto aos desafios de se construir provas que evidenciem os atos e tratamentos 

agressivos e humilhantes, a Assistente Social entrevistada Marilda Iamamoto
156

 (2014) 

observa que: 

 
[...], nós que somos do âmbito administrativo, aqui a gente se comunica 

muito por e-mail, então, por exemplo: eu, pessoalmente, já recebi e-mail de 

uma pessoa específica que eu poderia colocar ela na justiça, na hora que eu 

quiser [...]. Eu sei e jacaré é um bicho! Tá guardado! Mas, por exemplo, o 

operacional mal tem acesso ao e-mail, então, como ele se comunica? Como 

ele cria provas?. 

 

De acordo com Inácio (2013), o Juiz do Trabalho, com a prerrogativa de confirmar o 

nexo existente entre as consequências de ordem psíquica e física, poderá nomear um perito, 

isto é, um médico clínico, um psiquiatra, um psicólogo, dentre outros profissionais, conforme 

o caso exigir. O nexo causal torna-se um importante elemento para se configurar a 

responsabilidade civil do agressor e, portanto, evidenciar a conformação do assédio moral. 

Essa comprovação da relação existe entre as consequências geradas na saúde das 

vítimas (o sofrimento e o adoecimento) e as suas causas (as agressões ocorridas no ambiente 

do trabalho), que nem sempre são aparentes, pois a forma como ocorre a prática do assédio 

moral, por vezes, é silenciosa e camuflada. De acordo com a Resolução nº. 1.488/ 1998 do 

                                                           
156
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Conselho Federal de Medicina (CFM), em seu artigo 2º, "para o estabelecimento do nexo 

causal entre os transtornos de saúde e as atividades do trabalhador”, os médicos, além dos 

exames clínicos (físico e mental) e dos exames complementares (quando necessários), devem 

considerar:  

 

I - a história clínica e ocupacional, decisiva em qualquer diagnóstico e/ou 

investigação de nexo causal; II - o estudo do local de trabalho; III - o estudo 

da organização do trabalho; IV - os dados epidemiológicos; V - a literatura 

atualizada; VI - a ocorrência de quadro clínico ou subclínico em trabalhador 

exposto a condições agressivas; VII - a identificação de riscos físicos, 

químicos, biológicos, mecânicos, estressantes e outros; VIII - o depoimento 

e a experiência dos trabalhadores; IX - os conhecimentos e as práticas de 

outras disciplinas e de seus profissionais, sejam ou não da área da saúde 

(CFM, 1998). 

 

Entretanto, apesar das polêmicas e das dificuldades de se comprovar e penalizar a 

prática do assédio moral, alguns países já dispõem de lei específica no trato dessa violência, 

como é o caso da França e da Argentina, enquanto outros têm projetos de legislação 

específicos, que criminalizam essa expressão da violência no trabalho, dentre eles: Portugal, 

Suíça, Bélgica, Noruega, Chile e Uruguai
157

. No Brasil, existem diversos projetos de leis que 

visam combater a prática do assédio e/ou coação moral já aprovados e outros que se 

encontram em tramitação (INÁCIO, 2012).  

Na esfera federal, existem projetos de leis tramitando no Congresso Federal, com 

vistas a regulamentar e criminalizar a prática do assédio moral dentre eles: o Projeto de Lei 

Federal n. 4.591/2001
158

, que dispõe sobre a aplicação de penalidades à prática do assédio 

moral, cometido por parte de servidores públicos da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais a seus subordinados, alterando a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

(BRASIL, 2001a); e o Projeto de Lei Federal n. 4.742/2001
159

, que pretende introduzir o 

artigo 146-A ao Código Penal Brasileiro, dispondo sobre o crime de assédio moral no 

trabalho (BRASIL, 2001c). 
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 Informação disponível em: <http://www.assediomoral.org/spip.php?rubrique23>. Acesso em: 30 abr. 2015. 
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 Projeto de Lei apresentado em 03 de maio de 2001, de autoria da Deputada Rita Camata (do PSDB-ES), 

encontra-se “arquivado” desde 13 de março de 2008 (BRASIL, 2001a). Outro importante projeto que se encontra 
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rescindir o contrato de trabalho em caso de coação moral, humilhação ou abuso de poder, sendo o empregador 

obrigado a pagar todos os direitos trabalhistas (BRASIL, 2001d). Informações disponíveis no site da Câmara dos 

Deputados, acessado em: 02 jun. 2015. 
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 Projeto de Lei de autoria do Deputado Marcos de Jesus (do PL/PE), apresentado desde 23 de maio de 2001. O 

último despacho ocorreu no dia 11 de abril de 2012, encontrando-se na situação de “Pronta para Pauta no 

Plenário”.   Informação retirada no site da Câmara dos Deputados, acessado em: 02 jun. 2015. 
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 Além desses projetos, diante da repercussão, consideramos importante registrar que 

existe no país uma campanha, lançada pelas entidades que lutam contra a prática do assédio 

moral, solicitando a aprovação do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 121/ 2009, o qual visa 

acrescentar o assédio moral como nova hipótese de conduta contrária aos princípios do 

Serviço Público na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/ 1992) (BRASIL, 2009). 

As entidades também estão empenhadas para que a referida norma receba o nome de 

“Lei Regina Célia Leal”, funcionária da Universidade Federal de São Paulo (USP), de 

Ribeirão Preto, que, apesar de militar contra o assédio moral, em consequência dessa prática- 

à qual foi submetida em seu local de trabalho- suicidou-se no dia 18 de outubro de 2014. 

Importa ressaltar que essa foi a primeira trabalhadora do país a ter a Comunicação de 

Acidentes de Trabalho (CAT) por assédio moral reconhecido pelo INSS, ao denunciar um 

professor no ano de 2000
160

.  

Em âmbito estadual, já existem alguns avanços em termos de projetos de lei 

aprovados, como por exemplo: no Rio de Janeiro, que foi o primeiro Estado a adotar uma 

legislação específica sobre o tema com a Lei n. 3.921/ 2002, direcionada aos órgãos dos três 

poderes estaduais, repartições, entidades de administração centralizadas, autarquias, 

fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e concessionária de serviços 

públicos (INÁCIO, 2012). Além desse, existem outros Estados com projetos de lei aprovados 

(como é o caso do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo) e tantos outros com projetos 

em tramitação nas suas Assembleias Legislativas (Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, 

Ceará)
161

. 

Na esfera municipal, temos São Paulo com a Lei Municipal n. 13.288/2002, que 

dispõe sobre a aplicação de penalidades à prática de assédio moral nas dependências da 

administração pública municipal, direta e indireta, dos servidores públicos municipais 

(FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2011). Ainda no Estado de São Paulo, no Município de 

Iracemápolis, tem-se a primeira do país a tratar do combate ao assédio moral na 

Administração Pública- a Lei Municipal nº. 1.163/2000- que prevê a aplicação de penalidade 

à prática de assédio moral cometida por servidores públicos municipais nas dependências da 

Administração Pública Municipal Direta (INÁCIO, 2012). 

Em Natal-RN, temos a Lei nº 189/02, de 23 de fevereiro de 2002, que prevê a 

aplicação de penalidades à prática de assédio moral nas dependências da administração 
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pública municipal direta, indireta, autárquica e fundacional por servidores públicos 

municipais nomeados para cargos de confiança (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2011). 

Nesse debate, destacamos que existem diversos projetos tanto no âmbito municipal e estadual 

como no federal tramitando há anos, quando não são arquivados.  

Barreto (2011) afirma que, no Brasil, não se consegue aprovar uma lei federal contra o 

assédio moral, devido às pressões existentes, em especial, por parte das grandes corporações 

que têm poder de influência no Congresso Nacional. A título de exemplo, tem-se o Projeto de 

Lei n° 2369/ 2003, do ex-deputado Mauro Passos, que passou por várias instâncias e sofreu 

vários impedimentos: organização de deputados que atuam contra os trabalhadores e a favor 

das corporações. 

É imprescindível reconhecermos a importância das leis tanto para o processo de 

criminalização do assédio moral quanto para a prevenção e o rompimento com sentimento de 

impunidade, que só degradam as relações de trabalho. Beraldo (2012) assinala que o assédio 

moral, ao se enquadrar em qualquer tipo penal- como é o caso da injúria, da lesão corporal, da 

ameaça, do constrangimento, dentre outros- possui conduta criminal. Entretanto, 

diferentemente desses crimes, o assédio não ocorre de forma isolada, mas sim ao longo do 

tempo e com mais de um delito se configurando no decorrer da conduta, “daí a necessidade de 

se fazer uma lei para a criação do tipo penal de assédio moral” (BERALDO, 2012, p. 122). 

Em decorrência do crescimento das demandas na Justiça do Trabalho e no Ministério 

Público do Trabalho em todo o país, o assédio moral tem-se tornado uma questão de interesse 

dos trabalhadores, mas principalmente daqueles que representam os valores organizacionais, 

isto é, preocupados em evitar passivos trabalhistas e gastos com altas indenizações nos casos 

em que venham a ser penalizados
162

. Os danos físicos, psicológicos e até organizacionais 

advindos dessa prática são importantes indicadores da necessidade do desenvolvimento de 

ações estratégicas de prevenção, enfrentamento e intervenção. 

 A Procuradora Regional do Trabalho do MTP/21ª Região (2014) defende que a 

prática do assédio moral é uma matéria que não deve ser tratada apenas por meio de 

instrumentos legais e jurídicos como forma de criminalização, mas também deve ser abordada 

sob a perspectiva da saúde dos trabalhadores, envolvendo outras áreas do conhecimento como 

a Psicologia, conforme o seu discurso: 
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 Nos últimos tempos, a procura por seguros especializados (seguros de responsabilidade executiva) por parte 

dos gestores tem-se intensificado, como é o caso do Chubb Seguros, que dispõe de apólices que cobrem os 

custos judiciais e eventuais e multas nos casos em que for comprovada a prática do assédio moral, sexual, dentre 

outras manifestações da violência no e do trabalho (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2008). 
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É importante também que o assédio moral tem que ser tratado a nível de 

legislação e a nível de Psicologia do trabalho. Não tem como tratar o assédio 

moral só com uma lei ou numa lei que trate de casos. Tem que ser muito 

bem estudado, porque ele tem essa multidisciplinaridade. Não adianta você 

tratar numa lei friamente, como você trata de um crime de furto, um crime 

de roubo. Não é a mesma coisa! Você precisa tratar toda a psicologia 

daquele ambiente de trabalho e para isso existem profissionais: psicólogos, 

psicoterapêuticas tem que participar de todo esse processo para que seja feita 

de uma forma correta. 

 

Considerando que o assédio moral é um processo multidimensional, as estratégias de 

prevenção e intervenções devem envolver de maneira articulada os indivíduos, os grupos e as 

organizações. Em outros termos, tanto as pessoas envolvidas diretamente com as práticas 

agressivas e degradantes quanto às organizações não estão isentas de suas responsabilidades, 

daí, precisam compreender o processo que dimensiona o assédio moral para prevenir e 

combater (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2008). 

As ações e estratégias de gestão devem ser elaboradas conforme cada contexto 

organizacional, isto é, devem ser desenhadas a partir da análise das especificidades de cada 

realidade, considerando as dimensões da expressão da violência. Há que se considerar, ainda, 

que a prática do assédio moral nessa sociabilidade é sustentada pela competitividade e pela 

ruptura dos vínculos afetivos de amizade, apesar de as organizações propagarem a cultura do 

trabalho em equipe entre seus empregados/funcionários. 

Para Dejours (1995), o assédio moral sempre existiu; no entanto, pondera que o que se 

modificaram foram os laços de solidariedade entre as pessoas diante da violência que, nos 

dias atuais, são difíceis de serem encontrados. As pessoas dissociam a sua percepção do 

sofrimento alheio, do sentimento de indignação para assumir uma postura de “resignação”, 

isto é, de paciência e tolerância com a dor e com as agressões vivenciadas pelo outro 

(DEJOURS, 2005). Nesse ínterim, reconhecemos que a banalização e o consentimento dos 

colegas de trabalho perante o assédio moral não só contribuem para o silêncio como fortalece 

o individualismo, afetando tanto a vítima envolvida no processo como o coletivo. 

Sendo assim, é imprescindível que os diversos atores e grupos organizacionais estejam 

envolvidos na definição e criação de estratégias de prevenção e enfrentamento do assédio 

moral. Freitas, Heloani e Barreto (2008) apontam que, dentre as medidas de prevenção e 

combate do assédio moral, estão: a constituição de um comitê multidisciplinar, composto por 

profissionais de diversas áreas (Médicos, Assistentes Sociais, Psicólogos, sindicalistas, dentre 

outros); a elaboração de normas e códigos de ética que expressem a postura das constituições 

perante as ocorrências das agressões no âmbito do trabalho; a disponibilização de ferramentas 
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para o registro das denúncias e apurações; a promoção do debate por meio de atividades 

educativas e lúdicas; a divulgação de ações estratégicas; a disponibilização de espaços para 

escuta qualificada que permita às vítimas falarem de seus sofrimentos de forma segura, dentre 

outras. 

Em relação às ações, aos programas e às estratégias desenvolvidas para prevenir e 

coibir a prática do assédio moral, a Procuradora Regional do Trabalho do MPT/ 21ª Região 

destaca: 

  

Nós temos um projeto dentro da “Coordigualdade” que é uma coordenadoria 

que trabalha a igualdade de oportunidade no mercado de trabalho. Dentro 

dessa coordenadoria existe um projeto que se chama: Assédio é imoral. E 

dentro desse projeto, normalmente, anualmente, nós fazemos audiências 

públicas, seminários tentando esclarecer algumas categorias sobre o que o 

assédio moral. Então, a última foi dos bancários, que nós fizemos aqui, mas 

teve também nacionalmente. E vieram alguns sindicatos, alguns bancários 

para uma palestra, tiraram dúvidas. Então, isso é feito regularmente.[...]. 

“Coordigualdade”, a coordenadoria que busca a igualdade de oportunidades 

dentro do mercado de trabalho. 

 

O Ministério Público do Trabalho, a partir das irregularidades registradas como as 

mais graves e recorrentes, criou 8 (oito) Coordenadorias
163

 nacionais temáticas, com a 

finalidade de promover debates, disseminar informações e construir estratégias de atuação à 

fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista. Dentre essas Coordenadorias, encontra-

se a Coordenadoria de Promoção de Igualdade de Oportunidade e Eliminação da 

Discriminação no Trabalho (Coordigualdade), instituída em 28 de outubro de 2002, com vista 

a atuar na proposição de estratégias coordenadas e integradas no combate à exclusão, à 

discriminação no trabalho, à violação da intimidade do trabalhador e às práticas relacionadas 

ao assédio moral e sexual (MPT/ 21ª Região, 2015). 

As Assistentes Sociais entrevistadas, ao se referirem às ações e estratégias 

desenvolvidas acerca do assédio moral nas organizações onde atuam, revelaram que elas não 
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 Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho (Codemat); Coordenadoria Nacional de 

Erradicação do Trabalho Escravo (Conaete); Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de 

Emprego (Conafret); Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (Conalis); Coordenadoria 

Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública (Conap); Coordenadoria do 

Trabalho Portuário e Aquaviário (Conatpa); Coordenadoria de Promoção de Igualdade de Oportunidades e 

Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade) e a Coordenadoria Nacional de Combate à 

Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância). (MPT/ 21ª Região, 2015).  



139 

 

dispõem de programas e projetos específicos sobre o tema
164

. Na verdade, o assédio moral é 

abordado nessas organizações, a partir das atividades desenvolvidas sob o viés educativo, por 

meio de palestras, atividades lúdicas, reprodução de filmes, dentre outras, conforme indica a 

entrevistada Yara Spadine
165

 (2014):  

 

Na minha experiência aqui, o que eu vejo são atividades ligadas ao 

Departamento de Desenvolvimento de Pessoal. Mas, aqui eu posso está 

colocando para minha chefia necessidades de atuação nessa área. Isso eu 

acho muito interessante. Aqui nós temos atividades da saúde da mulher, dos 

exames periódicos, da saúde bucal. Então, a gente pode ampliar de repente 

para uma ação de combate ao assédio moral. A antiga gestão, ela tinha uma 

certa sensibilidade para essas demandas, na semana do servidor, ela 

promoveu  um encontro pra debater o assédio moral na instituição; inclusive 

algumas pessoas que eu atendo se sensibilizaram bastante. Foram, choram, 

falaram que aquela palestra foi muito importante. Essa palestra foi uma 

iniciativa do Departamento de Desenvolvimento de Pessoal, [...]. Então, o 

que eu conheço, a nível dessa instituição foi essa ação. Mas, o projeto 

institucionalizado eu desconheço, no âmbito dessa instituição. Mas, que a 

gente pode estar pensando, aqui, no setor de saúde mesmo, de estar 

elaborando; na parte de promoção. É porque, aqui, geralmente é mais a parte 

de doenças: prevenção a diabetes. Mas, a partir da enfermagem do trabalho, 

que temos agora no setor, a gente pode estar estudando. 

 

Outra possibilidade de abordar o tema do assédio moral no ambiente do trabalho 

consiste no desenvolvimento de ações a partir dos eixos existentes em programas 

institucionalizados, mas que não tratam diretamente dessa violência, conforme sugere a 

entrevistada Maria Lúcia (2014): 

 

É possível ser trabalhado dentro de um programa específico que existe aqui. 

Mas, não tem uma coisa assim específica tipo: todo ano se trabalha a questão 

do assédio moral, não! Se trabalhar, na verdade, é um tema! E aí a cada ano 

a gente ver o que pode ser trabalhado! (MARIA LÚCIA
166

, 2014). 

 

Apesar de reconhecermos a importância das palestras, das campanhas, das atividades 

lúdicas, enfim, dos encontros de uma forma geral que discutam a prática do assédio moral, 

consideramos que essas ações podem até promover a disseminação das informações, mas não 

atuam de forma incisiva e regular. Ao constatarmos o alcance e as graves repercussões que o 
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 É importante destacar que, dentre as organizações selecionadas, a empresa com capital privado não dispõe 

nem de programas específicos, nem de atividades pontuais direcionadas a abordar o assédio moral no ambiente 

do trabalho, conforme relato da Assistente Social entrevistada Ana Guedes (2014). 
165

 Assistente Social na área pericial de uma Autarquia, com ramo de atividade em educação. Atua nesta 

organização há 2 (dois) anos, sob o regime estatutário, cumprindo uma jornada de trabalho de 40 h/ semanais. É 

Especialista em Gestão e Planejamento de Projetos Sociais. 
166

 Assistente Social há 8 (oito) anos da área de Gestão de Pessoas de uma Empresa Pública. Atua sob o regime 

celetista de contrato de trabalho, cumprindo uma jornada de 30h/semanais. É Especialista em Gestão de Pessoas. 
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assédio moral operado no ambiente do trabalho traz para a vida das pessoas que o vivenciam, 

admitimos que essas ações são insuficientes, já que é preciso adotar medidas amplas e 

estratégicas de prevenção e combate. Com esse direcionamento, a entrevistada Assistente 

Social Joaquina Barata
167

 (2014) pontua: 

 

Dentro de um determinado programa dessa instituição, aqui, se tem um foco 

chamado relacionamento interpessoal no trabalho. Como o assédio moral é 

uma vertente das relações interpessoais do trabalho; então, assim, no 

momento que você trabalha comunicação, feedback, como se relacionar, 

tudo isso envolve também. É tipo um trabalho preventivo [...]. Mas, não 

adianta você só trabalhar o que é assédio moral, você tem que trabalhar a 

prevenção, pra não chegar a esse ponto. 
  

 O conceito e os elementos que dimensionam a prática do assédio moral precisam ser 

disseminados como forma de coibir a violência no local do trabalho. Aqui, inferimos que a 

ausência de programas ou ações específicas, direcionadas ao enfrentamento do assédio moral 

nas organizações decorre, principalmente, da escassez de leis que as obriguem a assumir uma 

postura punitiva e preventiva frente às situações de abuso, agressões e humilhações no 

ambiente do trabalho. Sabemos que apenas a promulgação de leis não erradica o assédio 

moral, mas acreditamos que auxilia na prevenção. 

Soboll e Horst (2013), a partir de uma revisão de literatura e de suas referidas análises, 

destacam ações e estratégias relacionadas à prevenção do assédio moral no ambiente de 

trabalho, sob três enfoques: prevenção primária, secundária e terciária. Em relação à 

prevenção primária, esclarecem que essas consistem em políticas e planos de ação que atuam 

sob a perspectiva de evitar a ocorrência do assédio moral por meio do registro das situações 

agressivas e violentas, além do planejamento de estratégias direcionadas à organização do 

trabalho, isto é, tarefas, prazos, hierarquia, espaço de participação, avaliações, dentre outros 

elementos que compõem a estrutura do ambiente de trabalho (SOBOLL; HORST, 2013). 

Já as ações relacionadas à prevenção secundária referem-se aos treinamentos, aos 

inquéritos, à resolução de casos de conflitos ou reação com a finalidade de modificar as 

situações indesejadas, mas já ocorridas e instaladas na organização. Já a prevenção terciária 

compõe os processos de minimização dos danos causados pelas práticas de assédio moral, 

envolvendo acordos corporativos, aconselhamento e terapia dos envolvidos dentre outras 

ações com caráter de reabilitação (SOBOLL; HORST, 2013). 
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 Assistente Social na área de Gestão de Pessoas de uma Empresa Pública Federal há 6 (seis) anos, sob o 

regime celetista, cumprindo a jornada de 30h/ semanais. Formada em Serviço Social há 8 (oito) anos, pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN. Tem Especialização em Gestão de Políticas Públicas. 



141 

 

Martiningo Filho (2007) assinala que, para as estratégias de prevenção ao assédio 

moral serem desenvolvidas, é necessário um sujeito com o papel de interlocutor na 

organização desvinculado da hierarquia organizacional, a fim de permitir que as denúncias 

ocorram em um espaço isento das relações conflituosas e que a vítima se sinta confiante para 

relatar os fatos sem medo de represálias.  

Nesse processo, a área de gestão de pessoas ocupa uma posição importante e 

estratégica se atuar de forma comprometida com preservação da saúde do trabalhador, pois 

nas organizações, ao ter acesso às informações referentes ao absenteísmo, aos dados de 

licença médica, aos pedidos de transferência de setor, dispõe de informações preponderantes 

para a identificação das demandas relacionadas ao assédio moral, contribuindo com o 

enfrentamento das expressões da violência do e no trabalho.  

Em outros termos, a área de gestão de pessoas ocupa um espaço nas organizações que 

o habilita a atuar no processo de identificação, análise, orientação e encaminhamento das 

situações configuradas ou não como assédio moral. Entretanto, os profissionais que atuam 

nessa área precisam estar capacitados para receber as confidências sem confundi-las com 

impressões subjetivas, mantendo-as sob sigilo. “É importante que a área de gestão de pessoas 

não seja excessivamente protetora, mas que leve em consideração a vulnerabilidade da vítima 

assediada” (MARTININGO FILHO, 2007, p. 73). 

Em meio a essa moldura analítica, ratificarmos que a ausência de políticas claras de 

controle de agressões no ambiente de trabalho, principalmente a falta de penalidades para os 

agressores é uma condição favorável para que o assédio moral se desenvolva. E a própria 

omissão dos colegas de trabalho diante dessa violência pode tornar-se um instrumento 

catalisador, pois a indiferença acaba por cooperar com quem a principiou. 

É certo que a organização do trabalho, sob a lógica da exploração da classe 

trabalhadora, determina as expressões da violência de forma genérica, mas é certo também 

que as organizações, empresas e indivíduos envolvidos em ações violentas (físicas ou não) 

não devem ser isentos de suas responsabilidades perante as ações que humilham, excluem 

e/ou oprimem o outro. Gaulejac (2007), ao defender que a prática do assédio moral decorre de 

uma conjuntura coletiva, e não de um desvio comportamental de uma pessoa específica, 

enfatiza sobremaneira a responsabilidade das organizações.  

Figueredo (2012, p. 44) assinala que: 
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Posto que as organizações estabelecem direta ou indiretamente sua cultura, 

suas estruturas, as relações predominantes entre as pessoas e grupos, seus 

valores, o clima de trabalho, a amplitude de poder e os graus de liberdade 

dos subordinados, não há como negar a importância do contexto 

organizacional para essa questão. Ao mesmo tempo, por meio de políticas e 

recursos, os dirigentes têm poder para inibir essas ocorrências. 

 

Esse debate endossa a importância da inserção dos Assistentes Sociais tanto nas ações 

direcionadas ao enfrentamento do assédio moral no ambiente de trabalho quanto na área de 

Gestão de Pessoas, considerando a natureza interdisciplinar dessa profissão e o seu 

direcionamento político e social. Por fim, consideramos que o assédio moral é uma das 

expressões da violência no e do trabalho, sendo objeto fecundo para o debate e a atuação dos 

Assistentes Sociais, posto que é uma categoria profissional historicamente requisitada a 

intervir nas diversas manifestações da “questão social”, assumindo o compromisso com a 

justiça, os direitos humanos e o desenvolvimento de um novo ordenamento das relações 

sociais.  
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                                                                                                                                 (RAQUEL WERKEMA, 2011). 
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4 SERVIÇO SOCIAL E O ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: 

QUE RELAÇÃO É ESSA? 

 

É necessário se espantar, se indignar e se contagiar, só assim e possível 

mudar a realidade (SILVEIRA, 2010). 

 

A partir das apreensões e dos estudos acerca do assédio moral no ambiente do 

trabalho, compreendemo-nos como uma expressão da violência que se manifesta por meio de 

agressões e ameaças, intencional, repetitiva e prolongada no tempo (sem um padrão de 

duração e repetição pré-definidos), que degrada a integridade física, social, psíquica e moral 

das vítimas e/ou do coletivo dos trabalhadores.  

Embora os estudos indiquem que, de uma forma geral, as vítimas dessa violência no 

ambiente do trabalho apresentem dificuldades para reconhecer e revelar as causas do seu 

estágio de adoecimento- seja por medo de perder o emprego, seja de sofrer retaliações- as 

repercussões na saúde do trabalhador estão entre as principais consequências dessa prática 

degradante. Os problemas relacionados à saúde inclusive se apresentam, frequentemente, sob 

a aparência de meras alterações psicossomáticas no corpo humano, sem qualquer correlação 

com a forma de organizar o trabalho, ou seja, o nexo causal existente entre as agressões, 

vivenciadas no ambiente do trabalho e os seus efeitos na saúde das vítimas são mascarados e 

ocultados pelas próprias condições de adoecimento.  

Entendemos que o assédio moral não se trata de um desvio comportamental nem 

organizacional, mas sim de um processo determinado social e historicamente, que se articula a 

atual forma de gestão e organização do trabalho, baseando-se em valores inerentes à 

competitividade, ao individualismo e à ideologia da excelência que dimensionam os 

mecanismos de pressão e controle da subjetividade dos trabalhadores. 

Com esse direcionamento, a prática do assédio moral constitui-se um risco, por vezes, 

invisível e/ou silencioso, porém concreto nas relações de trabalho, pois, numa sociabilidade 

capitalista, na qual impera a acumulação de riqueza a todo custo, as estratégias de dominação 

e exploração da classe trabalhadora assumem novas roupagens e estratégias que acabam por 

naturalizar o uso da violência como instrumento necessário à organização do trabalho. 

Nesse sentido, inicialmente, assumimos a perspectiva de situar a prática do assédio 

moral como uma expressão da “questão social”, considerando os elementos e as percepções 

apontadas pelas Assistentes Sociais entrevistadas. Em seguida, propomos o debate acerca das 
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atribuições e competências do Assistente Social- que atua na área de Gestão de Pessoas ou 

afins- perante as demandas relacionadas ao assédio moral no ambiente do trabalho. 

 

4.1  “EU VEJO O ASSÉDIO MORAL COMO UMA MANIFESTAÇÃO DA QUESTÃO 

SOCIAL!”
168

. 

 

No silêncio competitivo, somos humilhados, desqualificados. No recomeçar 

da vida, a rádio peão anuncia que um adoeceu, o outro morreu e mais um 

desapareceu (TAVARES, 2015). 

 

Inicialmente, reconhecemos que, na agenda contemporânea do Serviço Social 

brasileiro, a expressão “questão social” é proeminente utilizada, embora a sua compreensão e 

as atribuições de sentido não sejam homogêneas entre os Assistentes Sociais. Santos (2012) 

assinala que independente das explicações e abordagens, é impossível negar a existência da 

“questão social”, principalmente se considerarmos a sua “significativa magnitude” expressa 

na ordem social, capitalista. 

Para melhor compreendermos os elementos constitutivos dessa expressão, situamos o 

seu surgimento por volta dos anos de 1830 na Europa Ocidental, com a perspectiva de 

denominar o “pauperismo” massivo da classe trabalhadora: fenômeno mais imediato e 

evidente da instauração do capitalismo em seu estágio industrial-concorrencial (NETTO, 

2004). Nesse sentido, assinalamos que, para os estudiosos situados na tradição marxista, a 

“questão social” consiste em: 

 

[...] expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe 

operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade exigindo seu 

reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a 

manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 

proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção 

mais além da caridade e da repressão (IAMAMOTO; CARVALHO, 1995, 

p.77). 

 

Essa apreensão evidencia que os elementos constitutivos da “questão social” são o 

pauperismo e as lutas do proletariado contra a classe burguesa em busca de melhores 

condições de trabalho. A gênese da “questão social” se expressa nos desdobramentos 

sociopolíticos emergidos a partir do processo de acumulação e reprodução ampliada do 

capital, que comprometeram o crescimento das desigualdades sociais, o aprofundamento da 
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 Trecho retirado do discurso da Assistente Social entrevistada denominada de Yara Spadine (2014).  
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polarização existente entre ricos e pobres e a apropriação dos bens produzidos socialmente 

pela classe trabalhadora, mas monopolizados pela classe dominante (NETTO, 2004).  

Na medida em que se desenvolve o modo de produção capitalista, principalmente sob 

o formato da grande indústria entre os séculos XVIII e XIX, aprofundam-se a miséria e as 

forças repressivas. Esse processo nos remete ao paradoxo existente entre: ao passo que ocorria 

o desenvolvimento das forças produtivas (inovações tecnológicas e científicas) capazes de 

suprir as necessidades humanas, aumentava-se a taxa de mortalidade por exaustão de trabalho 

e pobreza. 

Desses contornos, emergem as diferenças existentes entre a desigualdade social e a 

pobreza designada como “questão social”, e aqueles desdobramentos sociais e humanos 

expressos nas formas sociais pretéritas ao regime do capital. Em outras palavras, 

esclarecemos que, no escravismo e no sistema feudal, já existiam as desigualdades sociais, a 

exploração do trabalho e a propriedade privada, mas com traços distintos do modo de 

produção capitalista (SANTOS, 2012). 

Enquanto nas sociedades precedentes à ordem do capital, a pobreza estava associada, 

principalmente ao baixo desenvolvimento das forças produtivas que ocasionam, por exemplo, 

a perda das produções agrícolas vulneráveis à chuva ou pragas das lavouras; no regime 

capitalista, na sua fase concorrencial, as inovações tecnológicas eram capazes de reduzir 

significativamente a dependência e as determinações dos fatores naturais e ainda suprir as 

necessidades humanas (SANTOS, 2012). A pobreza crescia diretamente proporcional ao 

aumento da capacidade social de produzir riquezas (NETTO, 2004). 

Dessa forma, o desenvolvimento das forças produtivas na sociedade capitalista 

determina a emergência da “questão social”, produto das contradições engendradas pela 

relação capital/trabalho, que se expressam no conjunto de problemáticas sociais, econômicas e 

políticas intensificadas nas relações de subalternização daqueles que vivem da venda da sua 

força de trabalho.  

Com efeito, não é apenas o “pauperismo” que expressa a “questão social”, mas 

também a perspectiva efetiva do desmoronamento da ordem burguesa por meio dos protestos 

da classe pauperizada, inconformada com as condições de vida: elevados níveis de 

mortalidade da população infantil e adulta, crescimento dos níveis de morbidade, habitações 

em locais insalubres, doenças, fome, baixos salários, desemprego, dentre outros 

desdobramentos. Durante o século XIX, antes mesmo da gênese da “questão social”, 

ocorreram inúmeras manifestações da classe trabalhadora, sem lideranças e com o uso da 



147 

 

violência entre os próprios trabalhadores, o que representavam para a classe dominante apenas 

desordens ou ameaças espontâneas, sem arriscar o sistema social do capitalismo (SANTOS, 

2012). 

A dinâmica política inerente à “questão social” revela que esses movimentos ocorridos 

na primeira década do século XIX não atestavam a condição de classe trabalhadora “para 

si”
169

, como foi o caso do movimento luddista (NETTO, 2004) que, apesar do grau de 

organização coletiva, não dispunha de compreensão histórica capaz de relacionar o 

“pauperismo” ao desenvolvimento do capitalismo. Na verdade, durante esse período, como 

forma de ocultar o nexo existente entre as desigualdades sociais e o processo de acumulação 

ou reprodução ampliada do capital, a classe trabalhadora foi direcionada a acreditar que as 

máquinas eram as culpadas pelo desemprego crescente, pois retirava do operário o seu posto 

de trabalho. 

Netto e Braz (2007) nos alertam que as inovações tecnológicas apenas se tornam 

aspectos determinantes do desemprego, por emergirem nos limites das leis que regem o 

sistema de (re) produção do capital: a produção de mercadorias e/ou o atendimento das 

necessidades humanas estavam subordinados ao processo de valorização do capital.  Para não 

incorrer em apreensões equivocadas, destacamos que a revolução nas técnicas ou 

desenvolvimento das forças produtivas podem tanto viabilizar descobertas técnicas e 

científicas (como medicamentos e vacinas) interessantes para a redução das taxas de 

mortalidade, como, por exemplo, podem diminuir as horas de trabalho necessárias por dia, 

permitindo o aumento das horas de descanso da classe trabalhadora. 

Não obstante, o interesse real do capital não é reduzir o tempo de trabalho socialmente 

necessário à produção de mercadorias para disponibilizar horas de descanso ou intervalos de 

tempo para a classe trabalhadora usufruir com outras dimensões de sua vida (lazer, família, 

cultura, educação, saúde). Na verdade, a finalidade é diminuir o tempo de trabalho necessário 

para maximizar o trabalho excedente, isto é, extrair a mais-valia, que consiste no valor 

superior àquele pago pelo capital à classe trabalhadora (NETTO; BRAZ, 2007). 

Assim, as conquistas e inovações no campo da ciência contribuem para o processo de 

aceleração da produtividade e ampliação das taxas de lucro e determinam a redução do capital 

variável – empregado na força de trabalho (IAMAMOTO, 2004). Esse processo constrói as 

bases fundantes do que se denomina de “exército industrial de reserva”, pois, ao passo que 
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 Netto (2001) assinala que, em nível histórico, a passagem do proletariado da condição de classe “em si” a 

classe “para si” resulta dos movimentos ocorridos em 1848, por expor com clareza o antagonismo  existente entre 

os projetos das duas classes fundamentes do capitalismo: burguesia e proletariado. 
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ocorre o crescimento do contingente de trabalhadores aptos ao trabalho, decresce a 

necessidade de seu emprego, para os fins de valorização do capital (IAMAMOTO, 2004).  

O crescimento da população de trabalhadores condenados à “ociosidade socialmente 

forçada” (IAMAMOTO, 2008) determina o acirramento da concorrência entre os operários, 

que, sob a ameaça do desemprego, submetem-se às regulações e/ou reduções dos seus 

salários, aos índices elevados de exigências por produtividade e às práticas abusivas e 

degradantes à saúde do trabalhador.  

Nesses termos, é preciso compreender a “questão social” sob a perspectiva de unidade 

existente entre as múltiplas expressões e desdobramentos sociais inerentes à organização do 

trabalho capitalista. Em outros termos, não existem várias “questões sociais”, mas sim 

múltiplas expressões concretas, pois a cada estágio da ordem do capital emergem e se 

renovam manifestações diferenciadas e mais complexas. 

Diante dessas incursões, apreendemos o assédio moral no ambiente do trabalho, como 

uma das expressões contemporâneas da “questão social”. Para tanto, asseveramos que esse 

entendimento não resulta considerar que a violência ocorrida no trabalho é uma manifestação 

exclusiva das sociedades capitalistas, pois, em regimes sociais anteriores a essa ordem, 

também podemos constatar situações e/ou comportamentos agressivos e humilhantes que 

degradam a saúde dos trabalhadores, sendo, portanto, caracterizados como expressão da 

violência do e no trabalho. 

Entretanto, o que difere essas expressões da violência operada no trabalho nos 

diferentes regimes sociais é que, no modo de produção capitalista, elas se efetivam no marco 

das contradições e do antagonismo existentes entre as classes sociais, assumindo novas 

roupagens e razão de ser. Na dinâmica societária do capitalismo, as expressões da “questão 

social” têm seu núcleo quadrante determinado pela subsunção do trabalho ao capital.  

Pelo exposto, ressaltamos as considerações da entrevistada, Assistente Social, Yara 

Spadine
170

 (2014), ao apreender o assédio moral como: 

 

Eu vejo muito como, se sendo, uma manifestação da questão social; que aí 

eu coloco para o ambiente externo, o institucional, o que acontece com a 

nossa sociedade: a disputa de classes, de tudo. Só que, se você for fazer um 

recorte, existe essa prática também de pessoas que ocupam a mesma posição 

na sociedade que eu poderia dizer: um recorte de classe. Mas, eu não consigo 

fazer essa distinção, [...]. Não! Pode acontecer no interior de todos esses 
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 Assistente Social na área pericial de uma Autarquia, com ramo de atividade em educação. Atua nesta 

organização há 2 (dois) anos, sob o regime estatutário, cumprindo uma jornada de trabalho de 40 h/ semanais. É 

Especialista em Gestão e Planejamento de Projetos Sociais. 
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âmbitos em particular. Porque, eu fico tentando entender, investigar, onde é 

que se tem uma incidência maior, mas eu vejo que é transversal a todos os 

campos, aqui dessa instituição.  

 

Esse discurso indica que as relações de poder ou de força que determinam a prática do 

assédio moral não necessariamente consistem da posição hierárquica ou relações 

socioeconômicas desiguais. Na realidade, os desequilíbrios e/ou abusos de poder ocasionados 

nas relações de trabalho podem também estar relacionados ao status social, à rede de 

amizades, às alianças no ambiente do trabalho, à experiência profissional, ao conhecimento, à 

dependência emocional, dentre outros aspectos informalmente estabelecidos. 

Apesar da desigualdade hierárquica está imbricada na maior parte dos casos 

caracterizados como assédio moral, existem processos de agressões e perseguições ocorridos 

no ambiente do trabalho, que decorrem, por exemplo, das relações de competitividade, da 

vaidade, do desejo de exercer um poder de influência sobre o outro, dentre outros (EBERLE; 

SOBOLL; SHATZMAM; GOSDAL, 2009). No âmbito de uma relação de poder, Barreto 

(2013) situa o assédio moral como uma forma de poder coercitivo, que é sustentado pela 

humilhação, o medo e o silêncio.  

Nessa relação, predominam a tolerância com a violência, a naturalização das pressões 

e ameaças, as atitudes de fugas como forma de defesa, evitando-se explicações ou 

enfrentamentos diretos. Nessa sociabilidade capitalista, a organização do trabalho se 

fundamenta sob os aspectos econômicos, que legitimam a competitividade acirrada entre os 

trabalhadores, individualizam as culpas e/ou os prejuízos pelo não-atendimento das metas, 

elevam o ritmo e a flexibilidade do trabalho, e intensificam o uso da violência como 

estratégias de gerenciamento da força de trabalho. 

No que concerne à relação do Serviço Social com as demandas que se apresentam 

conformadas como práticas de assédio moral no ambiente do trabalho, as Assistentes Sociais 

pontuam aspectos inerentes à capacidade teórica- metodológica da profissão e ainda o seu 

compromisso ético-político e suas habilidades técnico-operativas. Nesses termos, as 

entrevistadas destacam a importância do profissional da área de Serviço Social no processo de 

identificação, prevenção e/ou enfrentamento do assédio moral, ao reconhecer a dimensão 

social dessa expressão da violência: 

 

Primeiro, porque ela é inerente a nossa sociedade; e ela é inerente também às 

instituições, são feitas por pessoas e as pessoas infelizmente pra atender 

interesses ou resultados, ou o que se pedem nas organizações, elas acabam 

executando e fazendo o assédio moral junto aquelas pessoas que estão na 
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equipe. Assim, como também as questões de saúde mental, a gente ver que 

há certa barreira, dentro das instituições; no assédio moral, também, há certa 

barreira, porque dependendo de onde você esteja; as pessoas nem acreditam 

que isso exista: Ah! Não acredito que isso tá acontecendo. Não, não é 

possível isso acontecer, aqui! Então, eu acho que a ideia da maioria, é que tal 

local ou tal organização, ela tá imune dessas questões, como ela fosse uma 

bolha e que as coisas não iam chegar até lá; [...]. Mas, algumas pessoas 

acreditam, talvez pelo anestésico de que aquela instituição, aquela 

organização tá imune a essas situações (BIA ABRAMIDES
171

, 2014). 

 

Nesse discurso, a entrevistada ressalta a unidade existente entre os elementos 

constitutivos da prática do assédio moral e as determinações socioeconômicas, regidas pelo 

interesse do capital. Destaca ainda as dificuldades ou resistências encontradas nas 

organizações, quanto ao processo de identificar e reconhecer as ações agressivas como 

assédio moral. Em relação à importância do Serviço Social para a prevenção e combate do 

assédio moral no local de trabalho, a entrevistada Rosalina Cruz
172

 (2014) frisa os 

conhecimentos teórico- metodológicos da profissão, relacionados à apropriação da teoria 

social marxista, tanto no direcionamento do processo de formação acadêmica quanto no 

exercício profissional, conforme segue: 

 

[...] se nós, enquanto Assistentes Sociais, dizemos ser, seguir o método 

histórico dialético e esse método crítico dialético se propõe a considerar que 

a categoria trabalho é algo fundante na questão do ser social; nessa questão 

das relações sociais, se nós nos propomos a entender essa categoria trabalho 

e a fazer essas considerações, então o assédio moral tá diretamente 

relacionado ao Serviço Social, porque nós lidamos cotidianamente, 

inclusive, principalmente nessa área com a questão do trabalho. Como essa 

categoria incide diretamente na sua vida pessoal, profissional, porque nós 

nos organizamos em torno do trabalho. Por exemplo: eu sou de um 

determinado lugar, eu deixei vínculos familiares, porque a minha família é 

toda de lá, mas como eu não encontrei uma oportunidade de emprego lá, eu 

vim para outra cidade. Então, assim, moro sozinha, tem toda essa dimensão 

emocional, quer dizer: eu tô aqui sozinha e minha família tá lá [...]. Então, é 

o trabalho, que vai redirecionar a sua vida. Embora eu queira voltar para lá, 

mas se eu voltar para lá eu não vou ter condições objetivas de me sustentar e 

sobreviver. Então, eu enquanto trabalhadora tenho que vender a minha força 

de trabalho. Então, isso por si só já é uma violência emocional, para mim. Se 

eu venho para o trabalho que me desgasta ainda mais e eu sofro assédio 
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 Atua como Assistente Social há 6 (seis) anos em uma Sociedade de Economia Mista. Executa, atualmente, as 

suas atividades como Assistente Social na área de Gestão de Pessoas, mas relata que já atuou na mesma empresa, 

durante 9 (nove) meses, na área de Saúde. Possui Especializações em Políticas Públicas e em Recursos 

Humanos. É concursada na empresa, onde cumpre uma jornada de 30 h/ semanais sob o regime celetista de 

contrato de trabalho. 
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Assistente Social na área de “Desenvolvimento de Pessoal” de uma Autarquia, com ramo de atividade em 

educação. Atua na organização, sob o regime estatutário, cumprindo uma jornada de 40h/semanais. Não possui 

especialização, mas atualmente é mestranda de um programa de pós-graduação na área de “Trabalho, Estado e 

Política Social”. 
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moral, isso é uma forma ainda maior de violência, inclusive psicológica. 

Então, eu acho que o Assistente Social tem por obrigação de entender essa 

categoria fundante do ser social, compreender numa dimensão máxima 

possível próxima da realidade, para que ele de fato possa compreender que o 

servidor muitas vezes não é produtivo ou não consegue dar o máximo no seu 

trabalho, não é porque ele não queira, mas é porque existem diversos fatores, 

inclusive, relações pessoais e sociais que incidem diretamente para que ele 

não possa ser considerado, na lógica produtivista, como um bom servidor. 

(ROSALINA CRUZ, 2014). 

 

Constatamos que, ao reconhecer os sentidos atribuídos à categoria trabalho na vida do 

ser social, a entrevistada ressalta a importância da atuação dos Assistentes Sociais nos 

desdobramentos das práticas abusivas e agressivas operadas no âmbito das relações de 

trabalho. Já a entrevistada Bia Abramides
173

 (2014), ao identificar essa importância dos 

profissionais da área do Serviço Social para a prevenção e o combate do assédio moral, 

destaca o olhar crítico do Assistente Social, e a sua capacidade para decifrar a realidade 

social, o que permite apreender o movimento real dos desdobramentos sociais, conforme 

discurso abaixo: 

 

A importância do Serviço Social no enfrentamento do assédio moral é trazer 

esse olhar pra um todo, enxergar isso como uma consequência dessa 

sociedade que a gente vive hoje, o modo de produção que hoje tá 

normatizando toda sociedade. Então, eu acho que essas questões, que hoje 

surge assim, como assédio moral, assédio sexual, transtornos no trabalho, 

transtornos psíquicos, e a gente ver que tem relação com o trabalho, não é 

nada mais, nada menos, que consequência do modo de produção capitalista! 

(BIA ABRAMIDES, 2014). 

 

Esse olhar acerca dos múltiplos determinantes da realidade social também é pontuado 

pela Assistente Social Yara Spadine
174

 (2014), ao evidenciar as dificuldades encontradas 

para reconhecer e/ou identificar os elementos que constituem o assédio moral: 

 

Na Medicina do Trabalho, então, é um espaço muito favorável pra isso; que 

se tenha uma investigação muito minuciosa, de tudo! E às vezes, você não 

consegue identificar o assédio; você precisa de vários olhares pra sentir que 

realmente aquela situação está sendo configurada como tal. [...]. No processo 

de identificação, no processo de enfrentamento, em ambas as áreas. E, eu 

pontuo assim, a importância do caráter interdisciplinar nessa atuação. Apesar 
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 Assistente Social há 6 (seis) anos em uma Sociedade de Economia Mista. Executa as suas atividades na área 

de Gestão de Pessoas, mas já atuou na mesma organização, durante 9 (nove) meses, na área de Saúde. Possui 
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 Assistente Social na área pericial de uma Autarquia, com ramo de atividade em educação. Atua nesta 

organização há 2 (dois) anos, sob o regime estatutário, cumprindo uma jornada de trabalho de 40 h/ semanais. É 

Especialista em Gestão e Planejamento de Projetos Sociais. 
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da importância do Serviço Social no contexto, não tem como negar o 

fortalecimento e a consistência do trabalho dos demais membros da equipe. 

É muito importante! (YARA SPADINE, 2014). 

 

Para Iamamoto (2008), um dos maiores desafios que se apresentam para a categoria 

dos Assistentes Sociais consiste em desenvolver a sua capacidade de apreensão para decifrar a 

realidade social, ampliando os horizontes e rompendo com a visão “endógena” e “focalista”, 

que aprisiona as análises, nos muros internos do Serviço Social. É importante pontuarmos que 

esse movimento também se torna preponderante para a construção de estratégias de atuação 

profissional, com a prerrogativa de efetivar direitos, vocalizando as demandas sociais. A partir 

desse direcionamento analítico, salientamos o discurso da entrevistada Mariléa Porfírio
175

 

(2014): 

 

Primeiramente, eu acho fundamental o Serviço Social compreender essa 

dinâmica, a coisa macro, mesmo. Porque, para ele atuar em um conflito ele 

não pode tomar partido daquela situação, ele tem que ter uma visão 

sistêmica- que é nossa obrigação ter essa visão pra entender aquilo que tá 

acontecendo relacionado com o que tem no macro. E aí desvendar mesmo. É 

um desvendamento, é um desvelamento dessa realidade. É buscar mesmo o 

que tem por trás disso: A coisa se apresenta como uma dor, mas o que é que 

tem por trás disso, nessa relação; por que esse empregado está sendo porta 

voz desse grupo?[...]. Então, eu acho que o papel do Assistente Social, 

primeiro, é ter essa compreensão e a partir dessa compreensão fazer essa 

relação com o trabalho, ir desdobrando, ir clareando e tanto quando for 

possível, ir fazendo os encaminhamentos. Então, se eu compreender, fiz essa 

relação do micro com o macro, aí vamos ver o que é possível fazer dentro 

dessa realidade, aqui!  

 

Em relação à importância de se decifrar a realidade social para construir estratégias de 

intervenção e/ou enfrentamento das expressões da violência ocorridas no ambiente de 

trabalho, a entrevistada Cândida Moreira
176

 (2014) destaca a formação profissional 

generalista dos Assistentes Sociais, como instrumento viabilizador desse processo, conforme 

assinala abaixo: 

 

A gente tem, aqui, verificado no dia-dia que realmente ela é uma profissão, 

acho que pelo perfil de formação mais generalista, um perfil que realmente 
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 Assistente Social há 10 (dez) anos em uma Sociedade de Economia Mista. Desse intervalo de tempo, durante 
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busca adentrar no campo da lei, no campo sociológico, no campo cultural, ou 

mesmo da antropologia, então, a gente consegue ter mais facilidade de 

estudar esses casos de uma forma mais geral, mais complexa, né?! Então, 

quando sempre vem uma queixa dessa, a gente, por mais que não se 

configure assédio, a gente tenta tratar de uma forma mais cuidadosa: tem 

algo aí que tá dificultando, né?! Então, não resta dúvida que são trabalhos 

excelentes, que aqui a gente tem pouco tempo e poucas condições, mas dá 

pra fazer muita coisa como Assistente Social. 

 

Além de ressaltar a capacidade teórico-metodológica do Assistente Social para 

apreender o movimento histórico e contraditório da sociedade, a entrevistada Cândida 

Moreira (2014) revela o compromisso ético-político da categoria profissional assumido com a 

classe trabalhadora, como aspectos norteadores da relação existente entre o Serviço Social e a 

prática do assédio moral no ambiente do trabalho. Logo, a entrevistada assinala que: 

 

Há uma relação direta entre o Serviço Social e o assédio moral! Porque, eu 

acredito assim, pela profissão, ela está assim muito embasada nessa busca 

pela garantia de direitos, nessa perspectiva realmente de ser contra aquela 

questão da arbitrariedade, que a gente chama até no nosso Código de Ética 

que tem [...] a gente tem que atuar de forma intransigente em relação aos 

direitos humanos. Então, se você verifica que dentro do ambiente de 

trabalho, você inclusive lidando com gestão de pessoas, há colega se 

degladiando com outro, com abusos de poder, perseguição e tudo, isso 

realmente o Serviço Social tem que tomar, vamos dizer, partido e querer que 

isso não exista. É uma luta intransigente por esse direito a ser garantido. Não 

que, assim, a gente esteja querendo perseguir nenhum gerente, nada disso! 

Não é uma questão pessoal, é uma questão de preocupação com as relações 

mesmo profissionais [...].  

 

A importância da atuação dos Assistentes Sociais nos processos de violação dos 

direitos humanos também é notificada no discurso da entrevistada Mariléa Porfírio
177

 (2014), 

ao evidenciar a relação do Serviço Social com o assédio moral, destacando aspectos técnico-

operativos inerentes à profissão. Nesses termos, a Assistente Social afirma que:  

 

Na verdade eu vejo o Serviço Social como um espaço de escuta; que se aqui 

tivesse um psicólogo também seria a mesma coisa. Então, eu acho que 

chega, mais ou menos, como chegaria para o psicólogo. Eu acho que não 

tem muita diferença, porque eu acho que na verdade eles- os empregados 

que são vítimas do assédio- querem é um espaço de escuta, para falar dessa 

inquietação. Seja porque essa inquietação possa se caracterizar um processo 

já de adoecimento, do ponto de vista psíquico; ou ainda nos primeiros passos 
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da inquietação, quando ele está se sentindo prejudicado (MARILÉA 

PORFÍRIO, 2014). 

 

Constatamos aqui a importância da escuta qualificada para o processo de identificação 

e enfrentamento da prática do assédio moral no ambiente de trabalho. Nesse debate, 

consideramos que, diante do crescimento dos espaços sócio-ocupacionais que exigem a 

atuação dos Assistentes Sociais em equipe multiprofissional, por vezes, os usuários 

confundem as habilitações e competências desses com os de outras áreas do conhecimento, 

como os da Psicologia. 

Assim, evidenciamos a importância de os profissionais da área de Serviço Social 

reconhecerem e delimitarem o âmbito de sua atuação, seu objeto, seus instrumentos e análises 

sociais como forma de respeitar as normas e os limites legais, técnicos e normativos das 

outras profissões. A título de esclarecimento, de forma breve, embora a competência do 

Assistente Social envolva inúmeras dimensões interventivas - complementares e 

indissociáveis-, ele atua sob a perspectiva da garantia dos direitos, diferentemente do 

psicólogo, que assume abordagens fundamentadas na compreensão da dimensão subjetiva dos 

fenômenos sociais e coletivos. 

Constatamos que a prática do assédio moral ocorrida no ambiente de trabalho 

apresenta-se como demanda para os Assistentes Sociais, ao se materializar em violação dos 

direitos humanos e sociais da classe trabalhadora. De acordo com as entrevistadas, esses 

desdobramentos e/ou consequências se manifestam, principalmente, de forma silenciosa e 

camuflada, o que dificulta o reconhecimento, a identificação e o seu enfrentamento.  

Os aspectos inerentes à competitividade contribuem, sobremaneira, com o ocultamente 

dos casos típicos de assédio moral ocorridos no ambiente do trabalho, principalmente, se 

consideramos a legitimidade que adquire nessa sociabilidade, pois, em favor do crescimento 

dos índices de produtividade e lucratividade, o sistema tolera e estimula toda e qualquer forma 

de pressão ou concorrência entre os trabalhadores. Nesses aspectos, a entrevistada Mariléa 

Porfírio
178

 (2014) discorre: 

 

Eu tô me lembrando, aqui, de um caso específico, que ele tinha uma carreira, 

uma expectativa de mudar de uma condição de operador para uma condição 

melhor; porque, assim, aqui tem toda uma carreira e aí ele sofreu um 
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assédio; que ele descreve uma situação que pra mim era assédio. Ele fala de 

uma situação com uma outra pessoa que tava competindo também para o 

mesmo cargo; era uma pessoa da mesma hierarquia, mas que já tinha sido 

supervisor antes, já tinha perdido o cargo, mas  tinha articulações. E aí, pelo 

que ele descreve, realmente caracteriza o assédio. A coisa foi constante, foi 

dia a dia; começou por e-mails, copiando todo mundo, colocando ele numa 

situação vexatória perante uma apresentação de um grupo, por exemplo. 

Então, as informações que ele foi descrevendo e que foi causando nele, 

aquelas coisa típica que a gente encontra na literatura: ele passou a 

questionar sua própria competência; começou a sofrer com tudo isso. Ele se 

perguntava: Será que tudo que eu tô pensando, todos os investimentos, todos 

os cursos que fiz está tudo errado? Eu não tô conseguindo aplicar isso na 

prática? 

 

Nesse relato, constatamos a dificuldade de a vítima reconhecer ou identificar as 

agressões vivenciadas no ambiente do trabalho como práticas do assédio moral. É salutar 

enaltecermos que comumente essas dúvidas imperam sob os sujeitos acometidos por essa 

prática, gerando danos à sua autoestima, pois envolvidos no processo de humilhações e 

competitividade passam a questionar-se acerca dos seus conhecimentos e competência 

técnica. Barreto (2013) assinala que a própria a dinâmica do assédio moral não só dificulta o 

seu enfrentamento como compromete a identidade, a dignidade e a saúde psíquica dos 

sujeitos, evoluindo em determinados casos para o suicídio. 

Os desafios de reconhecer as dimensões da prática do assédio moral são apontados 

pela entrevistada Ana Guedes
179

 (2014), ao afirmar que:  

 

Existem casos, por exemplo, de gestantes. Aqui, a gente sabe que não é lei, 

mas a gente tem uma política interna, que não é escrita, nem nada, mas que 

já é uma cultura nossa de deixar a gestante se alimentar, a cada duas horas, ir 

ao banheiro quando precisar, principalmente, as recepcionistas de caixas. 

[...]. Então, algumas quando engravidam, assim que engravidam, se sentem 

diferentes, sabe?! [...] elas se sentem discriminadas: Ah! É porque eu tô 

grávida, o pessoal fica falando e dizendo as coisas. Mas, a discriminação não 

é das lideranças é dos próprios colegas [...]. A gerência libera e aí os colegas 

ficam dizendo que: Ah! Tá se escorando! Não sei se pode contar como 

assédio. 

 

No Brasil, vários estudos indicam que o ambiente do trabalho é reconhecidamente 

marcado pelas desigualdades existentes entre homens e mulheres, manifestadas, sobretudo, 
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por meio da discriminação, da superexploração, da repressão, da humilhação e do desrespeito 

com o trabalho feminino (SELIGMANN-SILVA, 2011). Na divisão sexual das tarefas, 

comumente as mulheres são designadas a assumir aquelas atividades consideradas de valor 

secundário, embora essas exijam concentração e habilidades; seus salários são menores que os 

recebidos pelos homens e ainda enfrentam maiores dificuldades para obter promoções e são as 

que mais sofrem com o intenso controle do corpo e outras formas de discriminação 

(NOGUERIA, 2010). 

Barreto (2013), em suas análises, ressalta que a ordem social não só disciplina os 

corpos das mulheres como naturaliza as divisões constituídas sob a lógica da dominação 

masculina e da submissão feminina. A discriminação das mulheres no ambiente de trabalho 

assume proporções fundamentadas essencialmente nas diferenças biológicas e históricas, que 

são reproduzidas e toleradas na sociedade como verdades inquestionáveis. 

Nesse sentido, os postos de trabalhos ou até mesmo as profissões designadas como 

“femininas” são compreendidas como aquelas que exigem paciência, docilidade, habilidades 

manuais, por vezes, repetitivas e monótonas. Enquanto aquelas identificadas como próprias 

do universo “masculino” assumem o reconhecimento de atividades criativas, de excelência, 

que exigem capacidade, competência e força física. 

Esses são alguns dos elementos constitutivos do debate acerca das relações de 

exploração e dominação dos homens sobre as mulheres. Considerando a perspectiva do 

presente trabalho, asseveramos que as mulheres nessa sociabilidade estão submetidas às 

relações de classe e hierarquia de gênero que determinam situações conformadas como 

assédio moral no ambiento de trabalho. 

Nesse regime capitalista, as organizações, além explorar os corpos humanos e 

expropriar a saúde dos trabalhadores, funcionam como lócus disciplinador e reprodutor dos 

sistemas de valores.  É comum as organizações acionarem estratégias e/ou métodos de gestão, 

fundamentados na lógica da pressão, humilhação e constrangimento, com a perspectiva de 

alcançar índices elevados de lucratividade e produtividade, e obter relativo controle sob a 

classe trabalhadora (seus comportamentos, tempo necessário de trabalho). 

Para Soboll (2011), esse processo é conhecido como assédio organizacional, 

constituindo-se de práticas contínuas de agressões e ameaças, materializadas como 

instrumentos de uma política organizacional ou gerencial, com o objetivo imediato de 

aumentar a produtividade, diminuir custos, reforçar os espaços de controle e/ou excluir os 

trabalhadores que a empresa não deseja manter em seus quadros. Soboll (2011) ainda ressalta 



157 

 

que essa violência é frequentemente direcionada a grupos de trabalhadores com perfis 

específicos, exemplo: mulheres gestantes. 

Nesse debate, outro aspecto importante consiste no interesse das organizações em 

ocultarem os casos de assédio moral, como forma de preservar a sua imagem perante a 

sociedade e/ou evitar passivos trabalhistas. Assim, os casos são conformados como problemas 

de âmbito administrativo, de relacionamento interpessoal ou de infrações inerentes ao Código 

de Ética da empresa, como forma de desresponsabilizar as organizações perante os casos de 

agressões ou conflitos ocorridos no ambiente de trabalho. Nesses termos, a entrevistada 

Mariléa Porfírio (2014) discorre que: 

 

Assim, eu tô me lembrando de um caso específico de um empregado que 

tinha sido demitido por outras questões, assim, pelo menos era o que a 

empresa dizia. Enfim, o empregado foi demitido, sei lá, a empresa diz que 

foi por ter infringido o Código de Ética, foi mais por uma questão mais 

administrativa, e aí o empregado entrou com uma ação na justiça, alegando 

várias coisas, dentre elas o assédio moral. Esse empregado voltou. Agora eu 

não sei o motivo que fez ele voltar. Aqui tem muito disso, a empresa demite 

e aí o empregado entra na justiça e volta. Eu não sei se ele voltou porque ele 

conseguiu esse ganho por motivo do assédio moral, eu só sei que ele foi 

readmitido.  

 

Dentre as situações relatadas, a entrevistada Joaquina Barata
180

 (2014) relata acerca 

de um caso de assédio sexual e moral que acompanhou na organização onde atua como 

Assistente Social na área de Gestão de Pessoas. Nesse caso específico, as práticas abusivas 

constituíam-se de agressões ocorridas de um chefe contra uma empregada, sua subordinada na 

estrutura hierárquica da empresa, conforme assevera: 

 

Eu também já atendi em relação a essa questão de humilhação em público de 

empregados que são humilhados na frente de outros colegas. A questão lá da 

Paraíba, de um caso, que a gente formou uma comissão de ética, que eu 

peguei um caso de um gestor que usou do assédio sexual, usou do poder pra 

assediar a empregada [...], assédio sexual. Ela chegou a dizer, a denunciar e 

foi apurado o caso, então assim, o assédio sexual é um ramo do assédio 

moral e no momento que a empregada não cede, aí começa as represálias, 

começa aquilo tudo que tem no assédio moral: humilhação, abuso, afastar 

aquela empregada de certas atividades. 

 

No discurso, constatamos que o entendimento da entrevistada coincide com a 

perspectiva de análise de algumas estudiosas, dentre elas Freitas (1996), Hirigoyen (2005) e 
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Figueredo (2012), que compreendem o assédio sexual como uma modalidade e/ou estágio de 

evolução do assédio moral. Contudo, nesse debate, frisamos a tese defendida por Diniz 

(2014), ao concordar que as situações conformadas como assédio sexual podem transformar-

se em assédio moral, mas o contrário do processo não, pois os elementos que constituem a 

prática do assédio moral, essencialmente, determinam “resistências” entre a vítima e o 

agressor, o que tornaria incoerente o movimento para o assédio sexual.  

Nesse sentido, reforçamos que existem peculiaridades nas manifestações dessas 

práticas, que precisam ser amplamente debatidas e reveladas sob a perspectiva do 

enfrentamento e da prevenção. O assédio moral consiste na intenção de o agressor 

desqualificar a vítima em público, desestabilizá-la moral e emocionalmente, induzi-la a pedir 

demissão, dentre outros aspectos. Já o assédio sexual constitui-se do ato do agressor 

constranger a vítima com a finalidade de obter vantagens ou favorecimento sexual, ou seja, 

conforma-se permeado de uma relação de troca: o agressor oferece aquilo que a vítima deseja 

(exemplo a ascensão na carreira profissional, as gratificações) em troca da concessão do favor 

sexual.  

Considerando o caso acompanhado pela Assistente Social Joaquina Barata
181

 (2014), 

ela relata que foi estruturada uma comissão de apuração dos fatos, constando os aspectos que 

configuram os assédios dirigidos à empregada: 

 

Nesse caso, a comissão em si, percebeu que realmente teve. No caso essa 

comissão não era de ética, era uma comissão para trabalhar com casos de 

assédio moral. Era uma comissão específica. Isso existe em outras diretorias, 

mas não se sabe se ainda existe lá onde eu trabalhava. [...]. Aí foi percebido 

isso, só que o presidente da comissão disse: Não, vamos deixar pra lá; eu 

converso com ela. Porque assim, no final a comissão encaminha e informa 

qual é a punição desse empregado, de forma administrativa.  Na verdade, eu 

creio que o que deu foi apenas uma advertência verbal. A menina que estava 

sendo assediada sexualmente foi mudada de setor. Aí houve essa mudança 

de local, o presidente da comissão disse: Não, porque isso pode acontecer, 

porque ele é homem! A figura masculina lá na Paraíba, o machismo é muito 

arraigado. Aí ficou por isso mesmo. Foi feito a advertência! Eu 

particularmente fiquei chateada, a psicóloga também. [...] A questão política 

é muito forte, quem tem costas largas é outra coisa!  

 

Nos encaminhamentos direcionados pela comissão frente a esse caso de assédio sexual 

e assédio moral, vemos o imperativo da negligência com as situações que se constituem em 

violação dos direitos da mulher. Na verdade, mesmo que essas práticas sejam materializadas 
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sob o exercício do poder e da força existentes no processo de exploração e dominação da 

classe trabalhadora, não podemos desconsiderar as dimensões concernentes às relações de 

gênero.   

De acordo com a entrevistada Joaquina Barata
182

 (2014), apesar de todos os 

encaminhamentos da equipe de profissionais (Assistentes Sociais, Psicólogos e Médicos) e 

das apurações e comprovações necessárias ao assédio sexual e moral, a organização propôs 

como solução apenas a advertência verbal do agressor, o que lhe trouxe desânimo perante o 

seu exercício profissional, conforme relata a seguir: 

 

Isso afeta também a credibilidade da gente! Gera impacto! A gente termina 

sem credibilidade perante o usuário e a gente também fica sem autoestima! 

Por mais que a gente busque sempre se renovar, mas tudo isso nos afeta de 

certa forma! Acho que é um assédio indiretamente! Porque no momento que 

a gente tenta resolver algo, [...] no momento que a gente ver que não gerou 

aquele efeito que deveria, e aquele empregado percebe, de certa forma, nós 

perdemos uma credibilidade perante o nosso usuário, porque ele não acredita 

mais no Serviço Social, não acredita mais na Psicologia, e também isso afeta 

a nossa autoestima como profissionais. Porque, aí a gente se pega: Caramba, 

por que eu estou aqui? Se a minha opinião não serve pra nada. E autoestima 

da gente? Isso afeta a gente como pessoa, nem tanto como profissional, 

porque nós temos as nossas concepções éticas, nosso Projeto Ético-Político,  

mas a autoestima é afetada e indiretamente o fazer profissional, porque a 

gente fica desmotivada! E ai a gente precisa automaticamente se renovar 

para que essa motivação volte!  

 

Em relação aos casos de assédio moral acompanhados pelos profissionais da área de 

Serviço Social, a entrevistada Yara Spadine
183

 (2014) aduz que frequentemente esses se 

revelam apenas quando as vítimas se encontram em estágio de adoecimento ou sofrimento, e 

não suportam mais permanecer atuando no mesmo ambiente de trabalho do agressor. 

Conforme discorre: 

 

Eu já peguei um caso mais incisivo e eu senti que ali era de fato um assédio 

moral com uma servidora, em razão do seu adoecimento; que aí tem certos 

perfis vulneráveis ao assédio. E nesse era uma servidora que tinha uma certa 

restrição há algum tempo; e ele queria fazer uma pressão sobre ela para se 

ter uma aposentadoria, mas eu sempre fui muito firme com esse gestor, em 

especial. E nunca cedi e fiz também um trabalho de orientação quanto ao 

assédio e está tudo bem no momento com essa servidora. Ela está 
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conseguindo trabalhar. Ela não está sendo mais, digamos assim, exposta de 

uma forma desnecessária em reuniões e eventos. Então, assim, esse caso, 

conseguimos. E ela pela doença mostra, assim, muita fragilidade, essa 

servidora, em especial. Então, realmente precisa dessa intervenção de setor 

de saúde, no ambiente. [...]. Só deixando claro, o processo de 

acompanhamento não se deu ao fato isolado de assédio moral, mas quando 

esse caso se transformou em um processo de adoecimento. Deixando isso 

bem claro: quando se tem a intervenção da nossa equipe, já se tem o 

adoecimento instalado, no caso (YARA SPADINE, 2014). 

 

Além da intencionalidade do agressor de conduzir a vítima a solicitar a sua 

aposentadoria, constatamos no discurso da Assistente Social, que a prática do assédio moral 

só é considerada ou tratada pelas organizações quando o processo já está em um estágio de 

comprometimento das relações de trabalho e da saúde do trabalhador. Distinguimos que essa 

dinâmica constitui riscos “invisíveis”, porém concretos nas relações e condições de trabalho, 

determinando, em alguns casos, o suicídio das pessoas acometidas por essa expressão da 

violência. 

A forma sutil, silenciosa, camuflada e perversa como ocorre a prática do assédio moral 

é constatada pelas entrevistadas, ao afirmarem que nunca presenciaram casos dessa violência 

no ambiente do trabalho. Nesses termos, expomos os discursos a seguir: 

 

Eu nunca presenciei, não no meu setor. Eu nunca presenciei, mas eu já ouvi 

relatos de pessoas que já colocaram. Agora o assédio moral é aquela questão, 

assim, de ser prolongado. Então, já se teve episódios que eu não presenciei, 

mas que falaram. Episódios que comprometem a integridade do servidor e 

em algum momento também já ocorreram comigo (YARA SPADINE
184

, 

2014). 

 

De ver, assim, a cena, não! Mas, eu já acompanhei histórias que dava para 

perceber que ali estava acontecendo uma relação de assédio; que tinha todos 

os indícios. Eu nunca vi diretamente, mas dos atendimentos que a gente faz, 

seja atendimentos específicos de demandas até aqueles ligados à insatisfação 

no trabalho. Quando eu estava na ambiência, a gente recebia muitas 

demandas quando a gente ia pra dentro das gerências fazer trabalhos com os 

grupos ou até fazer trabalhos individualizados, a gente identificava sim, 

situação de assédio (MARILÉA PORFÍRIO
185

, 2014). 
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De forma geral, as Assistentes Sociais confirmaram que, apesar de não terem 

presenciado situações de agressões ou humilhação no ambiente do trabalho, conseguiam 

identificar os elementos constitutivos do assédio moral por meio dos comportamentos, das 

queixas e comentários disseminados entre os trabalhadores/ empregados. Assim, discorre uma 

das entrevistadas: 

 

Eu não cheguei a ver, assim, a presenciar mesmo no momento lá 

acontecendo. Eu é que já escutei realmente alguns ruídos, principalmente, foi 

reincidente em um setor, em uma unidade mais específica. Assim, ruídos 

muito evidentes que poderia tá havendo sim; e a gente se preocupou, chamou 

essa gerente e inclusive a gente abordou um pouco sobre a importância de se 

inserir em algumas atividades que estavam tendo: de capacitações lidando 

sobre as questões do humano, das relações, de gestão [...] que é uma 

atribuição de quem é gerente dentro do hospital, devido à gestão 

participativa, então a gente tem que se qualificar (CANDIDA MOREIRA
186

, 

2014). 

 

Considerando que a prática do assédio moral se apresenta numa fronteira tênue entre 

os processos de mudanças ocorridas no mundo do trabalho e o crescimento dos índices de 

patologias e sofrimentos mentais, constatamos que essa expressão da violência ora se 

confunde com as disputas de poder e os conflitos existentes no ambiento do trabalho, ora se 

revela por meio das consequências degradantes nas relações e saúde do trabalhador. Essa 

dinâmica é apreendida a partir do discurso da entrevistada Rosalina Cruz 
187

(2014): 

 
Não! Eu já presenciei as consequências, mas de fato o assédio em si, eu não 

presenciei. [...] eu acho que qualquer cargo de chefia tem a obrigação de 

saber gerir pessoas, no sentido de gestão de pessoas: você não pode trabalhar 

com pessoas como se elas fossem processo ou patrimônios, são coisas 

totalmente, diferentes; até porque nós somos pessoas, então temos que ir 

além do que qualquer recurso iria. [...]. Então, claro que dentro de nossa 

atuação limitada a gente tem que ter, pelo menos, um discurso que não vai 

agredir diretamente o servidor. Então, o que é que acontece? Muitas vezes o 

gestor não sabe ser gestor de pessoas e ele dar feedback negativos, na frente 

do servidor e na frente de outras pessoas; aí o servidor se sente altamente 

constrangido; não fala nada e fica calado. Ou então o servidor explode de 

uma vez e aí começa uma briga literalmente na nossa frente. Então, tem que 

ter muito cuidado de como vamos mediar a situação e como vamos encontrar 

algum tipo de estratégia pra que ao invés de mediar o conflito, a gente não 

infle ainda mais a situação. 
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Dentre os aspectos que dificultam o reconhecimento e/ ou identificação do assédio 

moral como expressão da violência, as Assistentes Sociais, de uma forma geral, apontam, nos 

seus discursos, a legitimidade dos valores concernentes à cobrança por produtividade, ao 

individualismo aprofundado nas relações de trabalho e a competitividade acirrada entre os 

trabalhadores. Nesse debate, a Assistente Social Ana Guedes
188

 (2014) reforça o medo que as 

vítimas têm de perder o emprego ou de sofrer retaliações, conforme discorre: 

 

Hoje eu não escuto, não vou mentir! Eu nunca escutei ninguém chegar pra 

mim e dizer: Olha fulana, aquela pessoa de tal setor está fazendo isso e isso 

comigo. Nunca escutei. Eu sei que acontece! A gente praticamente enxerga 

alguma coisa, mas não tem provas. Nunca ninguém chegou pra falar, 

infelizmente. Eles temem pela perda do emprego ou de não se manter. Mas, 

eu passei por isso na antiga empresa. [...] agora assim, quando eu converso 

com alguém, eu já tentei diversas vezes tentar fazer os funcionários falarem, 

né! Porque eles têm que saberem a quem falar. Porque o Serviço Social tá 

muito novo lá, também. E essa segurança, quer dizer, existia uma política 

anterior, uma política de insegurança, uma política que se demitia com mais 

facilidade. Hoje não! Hoje existe uma cultura, sempre teve essa cultura, mas 

agora existe uma política mais forte de segurar, quanto mais tempo possível 

os funcionários.  
 

Constatamos ainda que a forma velada com a qual o assédio moral ocorre não só 

dificulta a identificação e o reconhecimento das agressões como impossibilita a construção de 

provas. Além dos desafios inerentes ao processo de identificação dos casos de assédio moral, 

devido à ausência de provas, a entrevistada Ana Guedes (2014) aponta as dificuldades que as 

vítimas têm de admitir o sofrimento ou as agressões sofridas no ambiento do trabalho. 

 

Tem uma colaboradora que eu fiquei três meses, conversava com ela, já não 

tinha mais nada pra conversar. Era uma senhora que fazia trinta e poucos 

anos que ela tinha de empresa, ela trabalha num determinado setor [...], não 

coloca atestado, não faltava, adoecia pouquíssimo [...] e não tinha nenhuma 

doença ocupacional. Mas, essa funcionária vivia chorando, chorando, 

chorando o tempo todinho, e ninguém sabia o que era. Aí, a gerência viu e 

me chamou, [...] quando eu fui conversar com ela, ela chorou, parecia uma 

criança. Aí, eu tentei puxar de todas as formas pra ver se chegar às causas e 

aí disseram que dentro do setor tinha alguma coisa que estava incomodando 

ela, porque ela era uma excelente funcionária!  E ela disse que se sentia 

pressionada em relação à produção, que era cobrada de uma forma [...], não 
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 Bacharel em Serviço Social desde 2002. Atua na área de Recursos Humanos em uma Empresa Privada há 

5(cinco) anos. Afirma que inicialmente havia trabalhado na organização como Técnica em Enfermagem, mas 

hoje executa as atribuições de Assistente Social, apesar de estar registrado no seu contrato de trabalho e na sua 

CTPS a função de Analista em Recursos Humanos. Logo, cumpre uma jornada de trabalhado de 40h/semanais, e 

não de 30h/ semanais, conforme prevê a Lei 12.317/2010, que regulamenta a jornada dos Assistentes Sociais. 



163 

 

me disse nomes. Mas, claro que eu tenho ideia de quem é.  Ela queria fazer o 

trabalho dela, porque era uma excelente profissional, e uma pessoa que tá a 

vinte e tantos anos numa empresa não é de toda forma que chega aí; de 

desistir de ganhar o seu ganha pão. E aí ela estava sendo cobrada de alguma 

forma, que nunca foi feito, e que ela não estava conseguindo se adaptar e 

também ninguém tava tentando entender a mulher (ANA GUEDES
189

, 2014). 

 

As dificuldades de identificar os elementos constitutivos do assédio moral também são 

reforçadas quando as entrevistadas, em seus discursos, demonstraram incertezas ao responder 

se já foram ou se sentiram assediadas moralmente no ambiente do trabalho.  

 

Eu acho que já sofri sim, quando eu cheguei aqui. Que a minha gerência, a 

minha coordenadora, eu cheguei aqui muito interessada e querendo, já tinha 

começado a gestão participativa e fala muito assim: ah! Se você puder como 

Assistente Social e estiver em uma gestão participativa é muito bom pra 

gente, não é nada de difícil, porque a gente já luta por uma participação de 

todos os envolvidos, então, eu fui disparando reuniões, discutindo isso, e aí a 

gerência começou a chegar pra mim e dizer que eu tava puxando o tapete 

dela, que eu sabia que eu tava querendo tomar o lugar dela. E assim de início 

foi muito difícil e muito impactante porque eu guardei isso comigo, eu 

chorava, eu cheguei a chorar e tudo, e o mais complicado que não demorou 

um ano aí a diretora realmente tirou ele e me botou. E aí, [...], tentei levar 

numa boa, mas ela saiu aqui do setor, não quis saber, foi trabalhar em outro 

setor [...], eu acho que isso se configurou! Não perpetuou muito, talvez tenha 

sido porque teve um momento que eu disse pra ela: Olha, eu quero trabalhar, 

eu sou funcionária, eu sou concursada, eu tenho esse direito de tá aqui, senão 

tá bom aqui pra eu ficar, eu posso ir pra qualquer lugar , eu sei que eu quero 

contribuir. Aí, eu acho que isso quebrou um pouco, mas ainda se configurou 

um certo sofrimento (CANDIDA MOREIRA
190

, 2014). 

 

A disputa de poder, a concorrência e a competitividade entre as pessoas no ambiente 

do trabalho são elementos frequentemente apontados pelas Assistentes Sociais entrevistadas 

como também ressaltados nas referências especializadas que discutem o assédio moral. Outro 

aspecto importante a ser considerado consiste nos desvios de funções, conforme afirma a 

entrevistada Bia Abramides
191

 (2014): 
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 Assistente Social na área de Recursos Humanos de uma Empresa Privada, há 5(cinco) anos. Relata que 

inicialmente havia trabalhado na organização como Técnica em Enfermagem, mas hoje executa as atribuições de 

Assistente Social, apesar de estar registrada no seu contrato de trabalho e na sua CTPS a função de Analista em 

Recursos Humanos, deduzindo-se que cumpre uma jornada de trabalhado de 40h/semanais, e não de 30h/ 

semanais, conforme prevê a Lei 12.317/2010, que regulamenta a jornada dos Assistentes Sociais. Formou-se em 

Serviço Social no ano de 2002. 
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 Bacharel em Serviço Social desde 2001. Atua há 5 (cinco) anos na área de Gestão de Pessoas de um Hospital 

Público Estadual. Nessa organização, atualmente, exerce atribuições de assessora de Gestão de Pessoas. Possui o 

título de Mestre em Serviço Social. 
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 Bacharel em Serviço Social desde 1992. Atua como Assistente Social há 6 (seis) anos em uma Sociedade de 

Economia Mista. Atualmente, executa as suas atividades como Assistente Social na área de Gestão de Pessoas, 

mas relata que já atuou na mesma empresa, durante 9 (nove) meses, na área de Saúde. Possui Especializações em 
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Eu acho que eu vivenciei uma situação, que eu não vou dizer: pra mim isso 

se configurou como assédio moral, porque eu coloquei um limite. Eu dei um 

limite pra pessoa que estava, vamos dizer, me provocando, e eu acho que ela 

entendeu; até porque depois eu fui conversar com essa pessoa e explicar o 

que era o meu papel ali dentro da organização. Então, talvez se fosse uma 

profissional mais despreparada ou como eu mesmo ouvir: Ah! Eu preferia 

que fosse uma Assistente Social recém-formada. Então, talvez isso se fosse 

uma recém-formada que não tivesse uma experiência anterior, não tivesse 

uma formação realmente mais consistente, talvez ela tivesse sofrido um 

assédio moral, e talvez isso tivesse se configurado como um assédio moral. 

[...]. Tentar me tirar do espaço que era do Serviço Social para outro espaço 

que era de gestão, pra que eu me inteirasse do que era gestão, me desviando 

um pouco, na verdade, do era e pra que eu fui contratada. É tanto que eu 

coloquei isso bem claro: Eu fui contratada pra isso! Tô aqui pra isso! Deixei 

bem claro.  

 

Além das dúvidas em admitir se já sofreram ou não assédio moral, as Assistentes 

Sociais entrevistadas também revelaram dificuldades em reconhecer os elementos que 

constituem essa prática, o que reforça a necessidade do debate como imperativo para a 

prevenção e o enfrentamento dessa expressão da violência no e do trabalho. Nesses termos, a 

Assistente Social Rosalina Cruz
192

 (2014) discorre: 

 
Então, eu considero sim que eu já, sofri! Ou, então com a chefia mesmo. 

Entre os colegas de trabalho eu nunca sofri, não pelo fato de ser Assistente 

Social. Mas, como pessoa já no sentido de dizer e fazer cobranças indevidas 

na frente de outras pessoas, de me constranger devido a isso. Porque quando 

você assume uma função determinada, você é o tempo todo visada, é o 

tempo todo cobrada. Então, teve algumas reuniões que a pessoa me cobrou: 

Ah, você está me devendo! Eu mandei isso pra você e você não me 

entregou! Isso tudo na frente de todo mundo. Isso de toda forma é uma 

forma de lhe constranger. Ou, então dá respostas ríspidas, na frente de todo 

mundo (ROSALINA CRUZ, 2014). 

 

Entre as Assistentes Sociais que confirmaram de imediato que já sofreram assédio 

moral no ambiento do trabalho, destacamos o discurso da entrevistada Ana Guedes (2014), 

apesar de constatarmos na sua fala os elementos constitutivos do assédio sexual, sucedido do 

assédio moral. Assim, segue: 

 

                                                                                                                                                                                     
Políticas Públicas e em Recursos Humanos. É concursada na empresa, onde cumpre uma jornada de 30 h/ 

semanais sob o regime celetista de contrato de trabalho.  
192

 Assistente Social na área de “Desenvolvimento de Pessoal” de uma Autarquia, com ramo de atividade em 

educação. Atua como Assistente Social na organização sob o regime estatutário e com uma jornada de 

40h/semanais. Não possui especialização, mas atualmente é mestranda de um programa de pós-graduação na 

área de “Trabalho, Estado e Política Social”. Formou-se em Serviço Social, em 2012. 
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Eu já sofri dentro da empresa, não nessa empresa, mas em uma empresa 

anterior. E um dos motivos de eu ter saído, foi esse [...]. Nessa outra empresa 

eu não era Assistente Social. Dentro dessa empresa que trabalho hoje, nunca 

sofre não! Mas, eu acho que pelo fato de ser mulher, principalmente! É bem 

mais fácil! É muito mais fácil você se sentir coagida de alguma forma. E, 

muitas pessoas deixam que isso continue e perdure porque tem uma casa pra 

cuidar: eu muitas vezes mantenho os meus filhos, ou sou separada, 

divorciada e preciso do meu emprego e aí vai deixando que as coisas 

aconteçam, até onde dar.[...]. Na verdade eu acho que eu permiti. Eu achei 

que a pessoa era um amigo e foi me oferecendo liberdades como, por 

exemplo, faça assim para você subir aqui de cargo, sabe?! Me dando 

orientações, até eu chegar a um ponto que a pessoa passou dos limites. Era 

assédio sexual e assédio moral, ambos! [...] Na verdade, se eu falasse, não ia 

ter como provar. E como é que eu ia provar isso, se a pessoa, um líder, tá lá 

há vinte três anos nessa empresa, aí chega uma novata, com três a quatro 

anos de empresa, bonitinha, novinha, aí chega pra você, que é a gerente de 

RH e diz: mulher tá acontecendo isso e isso! Em quem você iria acreditar? 

Num homem que tá a vinte três anos na empresa, exercendo seu trabalho, 

dando valores financeiros pra empresa há tanto tempo, ou um funcionário 

novato? Eu ia pra rua! (ANA GUEDES
193

, 2014). 

 

Nesse discurso, notificamos o medo de perder o emprego, de não encontrar apoio entre 

os colegas, de sofrer retaliações no ambiente do trabalho, como fatores determinantes para o 

ocultamento dessa expressão da violência. Observamos as dificuldades de construir provas e o 

sentimento de culta que afligem as vítimas, em especial nos casos de assédio sexual. Barreto 

(2013) assevera que o assédio sexual é uma expressão da violência de cunho machista 

advinda, principalmente, de superiores hierárquicos que, com a intenção de obter vantagens 

relacionadas ao ato do sexo, ameaçam as vítimas quanto ao emprego ou lhes prometem 

ascensão na carreira (promoções). 

Nesses termos, o assédio sexual se manifesta por meio de comportamentos 

maledicentes, toques abusivos, comentários rudes e obscenos, insinuações, dentre outras 

formas que, caso não sejam combatidas pelas organizações, por meio de suas políticas de 

responsabilização e punição dos agressores, acabam por cooperar com o silêncio e a 

degradação da saúde das vítimas. No discurso das Assistentes Sociais, também constatamos 

casos nos quais a entrevistada acredita ter sido alvo de agressões e/ou de assédio moral, 

porém afirma não ter verificado sofrimento, no sentido do comprometimento da sua saúde 

psíquica, Ei-lo: 
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 Assistente Social na área de Recursos Humanos de uma Empresa Privada, há 5(cinco) anos. Afirma que 

inicialmente havia trabalhado na organização como Técnica em Enfermagem, mas hoje executa as atribuições de 

Assistente Social, apesar de estar registrada no seu contrato de trabalho e na sua CTPS a função de Analista em 

Recursos Humanos. Logo, cumpre uma jornada de trabalhado de 40h/semanais, e não de 30h/ semanais, 

conforme prevê a Lei 12.317/2010, que regulamenta a jornada dos Assistentes Sociais. 
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[...] tipo assim, tinha situações que eu ouvia de um gestor que estava acima 

de mim: Olha! Você tem que entender que agora você está agora dentro de 

uma empresa, não é mais no serviço público. Você agora tem que pensar 

mais na empresa. E eu naquela época, eu compreendia a mensagem, mas eu 

não sofria e também não me sentia intimidada com aquilo, muito pelo 

contrário, eu conversava com ele e dizia que eu tinha noção do espaço que 

estava. Eu sei que a relação agora capital/trabalho é mais direta, claro que no 

serviço público existe essa relação, mas ela é mais diluída aqui, porque a 

gente tá falando de política. Aqui eu sei que é uma relação mais direta. 

Então, eu dizia: Não, não se preocupe! Eu sei bem onde eu estou. Agradecia, 

mas dizia que sabia onde eu estava pisando. Então, digamos assim, se talvez 

eu me encolhesse talvez isso fosse se transformar em uma situação de 

assédio. Mas, isso não mudou a forma como eu penso, nem na forma como 

eu devo atuar.Outra vez da seguinte forma: Ah! Cuidado pra não passar a 

mão na cabeça das pessoas. Aí eu dizia: Não se preocupe, eu sei que meu 

papel não é esse! Então, eu tentava deixar bem claro qual era o meu objeto 

de trabalho. (MARILÉA PORFÍRIO
194

, 2014). 

 

As entrevistadas, além de apontarem os aspectos inerentes à intimidação ou 

desconfiança quanto aos conhecimentos técnicos dos Assistentes Sociais, ressaltam a postura 

de enfrentamento dessa categoria profissional, como características e fatores que incomodam 

os interesses dos gestores ou da própria organização onde atuam e, portanto, determinam 

situações de conflitos, perseguições e até agressões no ambiente do trabalho. Com esse 

entendimento, destacamos o discurso da Assistente Social Yara Sapdine
195

 (2014): 

 

Eu acho que foi choque de olhares. Isso foi muito no início, quando você 

chega; e você é cobrada a fazer algo que até a instituição desconhece um 

pouco. Então, eu acho que foi mais nesse nível de cobrança. [...]. No 

primeiro momento acho que foi a dificuldade de compreender as atribuições 

do Assistente Social, mas depois isso ficou bem definido. Até o ponto da 

gente ter muita demanda, e de não dar conta. Mas, assim, foi tudo muito 

inicial. Eu cheguei num momento de construção, mesmo. Mas, assim foi 

num momento. Então, eu que tive essa função aqui, de construir o espaço do 

Serviço Social, aqui, nesse âmbito. Porque, o trabalho que era feito no 

passado em algum momento foi negado, houve uma ruptura. Então precisava 

de uma pessoa chegar e construir algo novo. (YARA SPADINE, 2014). 

 

Apesar das dúvidas e incertezas manifestadas, as Assistentes Sociais que confirmaram 

já ter sofrido ou que ainda sofrem assédio moral no ambiento do trabalho, argumentam as 
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 Bacharel em Serviço Social desde 1988, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Atua há 10 (dez) anos em uma Sociedade de Economia Mista. Desse intervalo de tempo, atuou durante 

7  (sete) anos na área de Gestão de Pessoas e 3(três) na área de saúde. É concursada, cumpre uma jornada de 
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de 40 h/ semanais. É Especialista em Gestão e Planejamento de Projetos Sociais. 
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suas percepções, apontando: o desvio de função, a falta de segurança do trabalho e as pressões 

às quais são submetidas para realizarem atividades que não condizem com a legislação que 

regulamenta a profissão, dentre outras situações. Considerando essas acepções, as Assistentes 

Sociais também pontuam a jornada especial da categoria como motivo de piadas entre os 

colegas, segundo os discursos seguintes: 

 

Na verdade a questão da hora é uma piadinha. E não é só a gente que sofre, 

os próprios jornalistas sofrem. Eu acho que a violência maior é com relação 

ao fato de ter quatro Assistentes Sociais. Eu acredito assim, que eles acham 

que pelo fato de ter uma jornada de 30h, a gente trabalha pouco! Então, eu 

acho que mais no sentido da piada: Ah! Eu queria era fazer Serviço Social! 

(MARIA LÚCIA
196

, 2014). 

 

Em relação à jornada de trabalho das 30 horas semanais, para mim gerou 

desconforto, porque eu queria que todo mundo fosse igual. Então, sair daqui 

de 1(uma) hora, pegar minha bolsinha, e ver as colegas que tem 3 (três) 

meninos pequenos que sai de casa e tem que levar os meninos correndo para 

escola. Então, eu acho que a jornada de trabalho, hoje, deveria ser algo 

universal, todo mundo deveria ter. Então, assim, eu não sofro [...]. Mas, claro 

que você escuta umas piadinhas, mas uma bobagem. Aí eu brinco, falo que 

deveriam fazer Serviço Social para ter o mesmo direito, mas aí eu também 

sou muito solidária com as colegas, principalmente, aquelas colegas mães, 

mulheres, porque a gente sabe que é uma condição que precisa muito dessa 

jornada (MARILÉA PORFÍRIO
197

, 2014). 

 

Indagadas acerca da susceptibilidade dos Assistentes Sociais serem vítimas ou alvos 

de práticas abusivas e agressivas- dimensionadas como assédio moral no ambiente do 

trabalho- a partir da sua condição de categoria profissional ou do seu fazer profissional, as 

entrevistadas confirmaram essa possibilidade pontuando diversos elementos, dentre eles: a 

própria condição de classe que vive da venda da sua força de trabalho. Assim, a entrevistada 

CANDIDA MOREIRA
198

 (2014) compreende: 
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 Bacharel em Serviço Social desde 2006. Assistente Social há 8 (oito) anos na área de Gestão de Pessoas de 

uma Empresa Pública. Atua sob o regime celetista de contrato de trabalho, cumprindo uma jornada de 
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 Assistente Social há 5 (cinco) anos na área de Gestão de Pessoas de um Hospital Público Estadual. 

Atualmente, nessa organização exerce as atividades de assessora de Gestão de Pessoas. Possui o título de Mestre 

em Serviço Social. 
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Sim, eu acho que ele tá susceptível como todo e qualquer trabalhador, como 

trabalhador a gente tá suscetível [...], mas assim eu acho que até por esta 

cultura ainda instalada de um profissional, menos importante, ainda; pelo 

menos aqui no hospital.  

 

Na percepção da entrevistada, evidenciamos as relações de poder não concernente à 

posição desigual hierárquica ou socioeconômica, mas no que se refere ao status social 

adquirido, por exemplo, por profissionais ao longo da história. A partir desse debate, a 

entrevistada Bia Abramides
199

 (2014) compreende que o Assistente Social está susceptível às 

expressões da violência no e do trabalho, enquanto classe trabalhadora, e não mediante a 

categoria profissional na qual se insere e, assim, destacamos a importância da formação 

profissional e do conhecimento acerca do que é o assédio moral e dos canais de proteção do 

trabalhador, conforme discorre: 

 

Claro! Claro! O Assistente Social é um trabalhador, como outro qualquer! 

[...] Eu acho que ele como qualquer outro profissional tá suscetível ao 

assédio. Eu acho que a diferença tá na sua formação. Se você tem uma 

formação que te mostrou ou que te proporcionou você ter essa postura de: 

você sabe que tá ali sofrendo o assédio moral, porque você é Assistente 

Social ou não enfrenta; eu acho que talvez aí tá a diferença, talvez isso não 

chegue ao ponto de você chegar e fazer uma denúncia, porque talvez você 

não tenha um conhecimento do assédio moral e você não vai buscar um 

canal ou os meios pra que isso cesse. Mas, eu acho que não é que o 

profissional vai ficar mais susceptível, porque ele é do Serviço Social, não! 

Também eu acredito que vá muito da postura do profissional (BIA 

ABRAMIDES, 2014). 

 

É importante considerar que, apesar de reconhecermos a importância da postura de 

enfrentamento das vítimas- diante das situações agressivas e humilhantes no ambiente do 

trabalho-, para coibir ou prevenir o assédio moral, não podemos desprezar que a violência é 

elaborada e operacionalizada nesse modelo de sociabilidade capitalista sob a influência das 

condições sócio-históricas específicas. Nesse sentido, ainda que as expressões da violência se 

manifestem de forma isolada e alienante, trata-se de um processo que se produz e se reproduz 

sob determinadas condições e particularidades- sociais, econômicas, culturais e políticas. 

Assim, além de uma formação profissional, é preciso postura e organização política da classe 

trabalhadora para o real enfrentamento do assédio moral. 
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Na concepção da entrevistada Yara Spadine
200

 (2014), os Assistentes Sociais, além de 

não estarem isentos de sofrer com a prática do assédio moral também podem incorrer em atos 

e comportamentos violentos, seja contra os seus colegas de trabalho, seja com os usuários dos 

serviços que prestam, assumindo a postura de “assediadores”.  Nesses termos, a entrevistada 

assevera que:  

  

Tanto vítimas quanto agressores. No setor que antes eu trabalhava, a gestora 

colocava que detestava trabalhar com Assistentes Sociais, isso na prefeitura! 

Ela gritava: eu detesto Assistente Social! [risos]! Ela odiava. Tinha muita 

resistência com os profissionais, eu acho que pela postura de enfrentamento, 

em tudo. Porque, como existia, naquele momento, muita politicagem, eu 

puxava pelo enfrentamento. Assim, existia a restrição de consultas, a troca 

de consultas pelo favor político, de gritar com os usuários. Ela acha que o 

serviço era dela, ela dizia: Quem manda aqui sou eu! Então, eu acho que ela 

sentia em mim o maior ponto de resistência, apesar dos outros profissionais 

combaterem também. Mas, eu tinha mais facilidade de dialogar. Então, 

assim de colocar. E outra Assistente Social também. Então, naquele contexto 

essa condição de Assistente Social já levava, não nem pela formação, mas eu 

acho que pela postura profissional mesmo. Agora, se você puxar pela 

literatura, aí coloca os nossos elementos de subalternidade enquanto ser 

mulher, aquela questão da valorização da profissão. Então, temos esses 

elementos. Então, é mais vulnerável se você for apontar a questão dos 

estudos: a questão de ser mulher, no recorte de gênero. 

 

A partir desse discurso, consideramos que a predisposição dos Assistentes Sociais 

sofrerem assédio moral no ambiente em que trabalha envolve o debate acerca do recorte de 

classe, raça, etnia, gênero, perpassando os traços históricos de subalternidade da profissão, 

como é o caso da sua herança cultural católica (IAMAMOTO, 2008). De acordo com a 

entrevistada Rosalina Cruz
201

 (2014), os Assistentes Sociais estão suscetíveis a sofrer 

agressões e/ou assédio moral, devido principalmente, aos estereótipos construídos e 

propagados em relação à categoria profissional que “sempre critica”, que “não propõe 

solução”, “é sempre do contra”. Assim, evidenciamos trechos do discurso da referida 

entrevistada: 

 

Com certeza, sem dúvida nenhuma os Assistentes Sociais estão susceptíveis! 

Só o fato de você dizer que é Assistente Social, as pessoas dizem: Ah! É a 
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 Bacharel em Serviço Social desde 2010. Atua na área pericial de uma Autarquia, com ramo de atividade em 
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pessoa de esquerda! É a pessoa que veio pra bagunçar! Que veio pra 

radicalizar! Que veio pra revolucionar! É a pessoa que vai contra tudo que se 

é colocado! E principalmente, no serviço público, que a lógica privada 

invadiu e veio pra ficar, no sentido de: o servidor tem que ser produtivo 

mesmo! Ele tem que produzir! Se tiver dúvida, tem que produzir do mesmo 

jeito! Se não produzir, remove-se o servidor, porque eu não quero mais esse 

servidor! E quando você vai contestar isso, aí dizem: Aí é porque é 

Assistente Social! Então, nós sofremos uma violência que não é velada! É 

descarada! Então, muitas vezes só em dizer: Ah! Assistente social é uma 

pessoa boazinha, que vai ajudar.  

 

Outro aspecto apontado pelas entrevistadas consiste na dificuldade de os usuários e/ou 

de os gestores das organizações empregadoras compreenderem qual é a matéria e objeto de 

atuação dos Assistentes Sociais, o que gera desvios de funções, sobrecarga de trabalho, e 

práticas abusivas e humilhantes caso os profissionais não atendam as requisições exigidas. 

Nesses termos, elencamos o discurso a seguir: 

 

Eu acho que sim os Assistentes Sociais estão susceptíveis! [...] as pessoas 

vêm a gente, de forma estereotipada: que tá na novela da globo! O que eles 

acham que é o Serviço Social, é o que tá no “Zorra Total”
202

! O que tá na 

igreja do bairro deles! Os que são umas pessoas boas! Assistencialismo e 

paternalismo! Então, eu vou dizer no contexto da gente, quando chegamos às 

quatros Assistentes Sociais, o assédio era em cima, pra que qualquer pessoa 

internada, a gente inclusive teve uma reunião recente e pra a gente disseram 

que convocaram mais duas Assistentes Sociais pra que a gente fosse fazer 

visita em hospital. Mas a visita não é uma visita técnica, é aquela pra dizer se 

você tá tudo bem, e como você estar [...]. Gente, já teve familiar que passou 

cantada pra gente render ele, no plantão! (MARILDA IAMAMOTO
203

, 2014). 

 

Em resumo, como elementos que tornam os profissionais da área de Serviço Social 

suscetíveis ao assédio moral ou à violência no ambiente do trabalho, as entrevistadas 

apontam: a precariedade das condições de trabalho, o desrespeito com os direitos da categoria 
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(como, por exemplo, o não-cumprimento da jornada das 30h semanais
204

), os desvios de 

funções, as pressões que sofrem das organizações para desenvolverem atribuições que não são 

dos Assistentes Sociais, desrespeitando as leis e o código de ética e a dificuldade de 

compreender qual é objeto do Serviço Social na organização. 

 

Eu não trabalho com amor, eu trabalho com direitos! Eu acho que outra via 

de assédio, eles acham o seguinte: como você está sendo pago, ou porque 

eles tão dizendo que você tem que fazer, então tem que fazer! É uma briga 

muito grande que a gente tá fazendo aqui é, que eu acho que é um assédio a 

categoria inclusive, se isso não está dentro das minha prerrogativas, não tá 

no manual, mas você tem que fazer! (MARILDA IAMAMOTO
205

, 2014). 

 

Nesses termos, “o assédio moral no trabalho é, antes de tudo, uma manifestação do 

trabalho assediado”, pois é uma prática que se expressa por meio das relações de poder e 

violência em face das contradições e antagonismos existentes no processo de organização e 

gestão do trabalho (VIEIRA; LIMA; LIMA, 2012). Apreendemos aqui que o assédio moral é 

uma expressão da violência do e no trabalho que expõe a classe trabalhadora a vários tipos de 

sofrimento, sejam eles de ordem física, psíquica ou moral, constituindo-se num verdadeiro e 

grave problema de saúde pública, além de se configurar como uma expressão da “questão 

social”. Nesse sentido, é objeto que carece de debate, da intervenção e de uma postura política 

do Serviço Social como forma de resistência e enfrentamento. 

 

4.2  “AFINAL, O QUE SE ESPERA DE UM ASSISTENTE SOCIAL DIANTE DE UMA 

DEMANDA DE ASSÉDIO MORAL?”
206

 

 

Este é um tempo de aflição e não de aplausos (LEDO IVO, apud 

IAMAMOTO, 2012). 

 

Na sociedade brasileira, as expressões de violência é um tema polêmico e atual, apesar 

de não ser uma problemática contemporânea, sendo importante para o Serviço Social, por 
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estar presente, direta ou indiretamente, com maior ou menor intensidade e das mais variadas 

formas no contexto da formação teórica/ prática do Assistente Social. Assim, vários estudos e 

debates na área de Serviço Social indicam a importância desse tema, reconhecido como 

“transversal” tanto no processo de formação quanto na intervenção profissional, assim como é 

o gênero, a etnia/ raça e o meio ambiente (SILVA, 2004). 

De acordo com Silva (2004, p.14), 

 

Os Assistentes Sociais hoje e sempre, desejando ou não, conscientes ou não, 

assumindo discursivamente ou não, acabam reforçando ou não, com maior 

ou menor intensidade, no exercício profissional, o circuito da violência. Não 

há meio- termo! Não existe abstenção! Trata-se de um processo contraditório 

que não se limita à profissão, mas a perpassa e dela exige respostas que 

estão, de uma forma ou de outra, sendo construídas e operacionalizadas. Se 

nós, Assistentes Sociais, estamos sendo capazes de apreendê-las na sua 

complexidade é outro problema. 

 

Em resumo, é preciso reconhecer as dimensões e determinações da violência 

manifestada nessa sociabilidade para rever criticamente o movimento da realidade social, 

elaborar estratégias e construir posicionamentos individuais ou coletivos que impossibilitem o 

seu aprofundamento. Nesse norte, constamos a importância dos debates, do preparo 

teórico/prático e da produção do conhecimento com rigor teórico, crítico, histórico e analítico. 

Nos estudos e debates sobre as expressões da violência, é preciso estar alerta, pois não 

é possível pôr enfoque e tratar dessa problemática de forma isolada, isto é, como uma situação 

pontual e focalizada, ainda que as suas características, singulares e imediatas, sejam 

importantes como ponto de partida para apreensão da realidade social. Necessário pontuarmos 

que numa sociabilidade, na qual impera a valorização do capital, as explicações dos 

determinantes da violência, a partir da aparência das situações ou dos casos concretos, 

tornam-se essenciais à manutenção dos alicerces materiais de dominação e exploração da 

classe trabalhadora. 

Os elementos constitutivos das expressões da violência aparecem camuflados, 

impondo aos estudiosos o desafio constante de analisar a realidade para além da aparência, do 

imediato, da superficialidade, ainda que tal investida não seja fácil de sustentar socialmente 

nos dias atuais. Diante dessa estrutura, reconhecemos a importância do conhecimento para 

decifrar a realidade e iluminar o direcionamento do trabalho profissional do Assistente Social 

(IAMAMOTO, 2008). 

 Destarte, a pesquisa se revela como instrumento imprescindível e preponderante aos 

procedimentos de rotina do exercício profissional, pois os desafios cotidianos exigem do 
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Assistente Social um domínio de informações necessárias à identificação de estratégias e 

instrumentos a serem utilizados (CFESS, 2012). Nesse debate, concordamos com Iamamoto 

(2008, p. 20, grifo do autor), quando afirma que um dos maiores desafios para a categoria dos 

Assistentes Sociais é “[...] desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir 

proposta de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas 

emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e não só executivo”. 

As atividades desempenhadas pelo Assistente Social, trabalhador especializado, 

dependem do seu conhecimento teórico -metodológico, da sua competência técnico- operativa 

e do seu compromisso ético-político para direcionar a leitura concreta da realidade no 

acompanhamento dos processos sociais e no estabelecimento das relações e vínculos sociais 

com os sujeitos. 

 Esse processo de reconstrução do real exige rigor teórico/ prático para direcionarmos, 

no sentido de orientar os movimentos de defesa dos direitos econômicos, políticos, sociais e 

humanos, assumindo como instrumento básico de trabalho a linguagem e o conhecimento 

(IAMAMOTO, 2008). Nesse arcabouço, é importante não nos apoiarmos apenas nas 

informações que chegam de maneira imediata, mas realizarmos um esforço para compreender 

as minúcias e o contexto em que cada fato se insere.  

Em síntese, devemos ultrapassar a aparência dos acontecimentos para reconstruir o 

real e desvendar a sua essência. Com base na perspectiva de compreender as dimensões da 

violência, registramos a importância de apreender como a demanda se apresenta para o 

Serviço Social, neste início de século, e quais as contribuições e respostas da categoria 

profissional. “Em poucas palavras, é necessário revelar suas particularidades como fenômeno 

inicialmente parcial, confuso e caótico” (SILVA, 2004, p.135). 

É preciso múltiplas e sucessivas aproximações para recuperar as determinações, 

vinculações e mediações sustentadoras do todo social e, por conseguinte, chegar ao concreto 

pensado (PONTES, 1997). A partir desse direcionamento, destacamos o discurso da 

entrevistada Yara Spadine
207

 (2014): 

 

Eu gostaria de destacar um trecho de livro de Margarida Barreto, que fala 

[...] que quando o doente procurava o setor, onde a Médica do Trabalho 

atuava, ela coloca assim: de forma a reconhecer o doente não só pelo 

diagnóstico que ele carregava- isso quando ela atendia os funcionários que 

eram CLT- mas, também pelo significado construído e sustentado pelo 
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adoecido, de acordo com as contradições e os conflitos relacionais, 

vivenciados socialmente. Eu achei essa frase é muito profunda, porque 

envolve outros elementos! Aí, eu volto à minha atuação com a violência 

doméstica. Têm muitos agressores que têm uma leveza, uma aparência que 

você nunca vai visualmente considerar como um agressor. Aí, se torna mais 

complexo o fato. E é muito mais difícil. E, na violência doméstica se tinha 

muito esse perfil de homens que você nem imaginava, não se podia julgar 

que teria esse tipo de conduta, mas que praticava a violência. Então, assim, 

não é tão simples. 

 

Nesses termos, o profissional de Serviço Social precisa estar capacitado para analisar 

os processos sociais, “tanto em suas dimensões macroscópicas quanto em suas manifestações 

cotidianas, um profissional criativo e inventivo capaz de entender o ‘tempo presente, os 

homens presentes, a vida presente’” (IAMAMOTO, 2008, p.49). Em relação ao assédio 

moral, a Assistente Social entrevistada Mariléa Porfírio
208

 (2014) assinala que:  

 

Então, quando chega uma demanda de assédio, a gente não vai ter uma 

receitinha pronta. A gente propõe pensar junto. A gente devolve a pergunta e 

vamos pensar juntos, só que a gente passa a partir dali a construir e clarear as 

demandas. A gente vai clareando, digamos assim, as demandas que o 

empregado traz, porque às vezes chega muitas coisas, muitas confusões e a 

gente precisa, mais ou menos, dar uma ordem: o que é o quê? Ele mesmo 

direcionando! Mas, a gente começa fazendo aquelas perguntas: O que você 

sabe sobre isso? O que seria o assédio? Às vezes quando eles chegam, eles já 

estão com aqueles textos tudo, assim, tudo pronto; daqueles textos que eles 

puxam da internet: assédio é isso; se caracteriza assim. [...] Então, a gente 

orienta de forma que ele não se exponha, não escamoteie. Eu sempre 

legítimo o que ele tá sentindo: se ele tá sentindo, é porque é legítimo! Mas, 

agora vamos pensar um pouco os caminhos, vamos estruturar melhor para 

não cometer equívocos. Até porque a empresa tem uma lógica e ela é toda 

organizada para isso, então você precisa se organizar para isso; há uma 

relação tensa e contraditória. Então, ele não pode ir de peito aberto e se 

expor. 

 

No exercício profissional, os Assistentes Sociais precisam apreender criticamente os 

processos sociais de produção e reprodução das relações sociais numa perspectiva de 

totalidade, pois os objetos ou problemas humanos sociais se apresentam de forma acabada, 

isto é, as próprias mediações permanecem veladas. Assim, é preciso analisar o movimento 

histórico da sociedade, apreendendo as particularidades do desenvolvimento do sistema 

capitalista (CFESS, 2012). 
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Apreendemos ainda o significado social da profissão e seu desenvolvimento sócio-

histórico, além de reconhecer as demandas presentes na sociedade para desvelar novas 

articulações e estratégias de atuação do Serviço Social na realidade. Nesses termos, 

indagamos: Qual é o papel do Assistente Social no processo de prevenção, identificação e 

enfrentamento do assédio moral no ambiente do trabalho? 

Inicialmente, importa assinalarmos que, para pensar o trabalho profissional, é preciso 

não só apreender o que faz o Assistente social, mas também como esse profissional pensa 

aquilo que faz e a sociedade na qual está inscrito. Nesse sentido, o trabalho profissional 

envolve como o Assistente Social explica, interpreta, analisa a sociedade, os sujeitos, a sua 

posição profissional, supondo um substrato teórico-metodológico, histórico e ético 

(IAMAMOTTO, 2008).  

Com esse direcionamento analítico, as entrevistadas foram indagadas sobre as 

competências e as atribuições profissionais do Assistente Social perante o assédio moral no 

ambiente do trabalho. Nesses termos, a entrevistada Rosalina Cruz
209

 (2014) aduz que a 

perspectiva da garantia dos direitos como o objetivo essencial, na atuação do Assistente 

Social, conforme discurso abaixo: 

 

Afinal, o que se espera de um Assistente Social, diante de uma demanda de 

assédio moral? Primeiro, perceber a questão dos direitos. No nosso caso, os 

direitos do servidor. Então, pra mim é muito claro: nenhum servidor é 

obrigado a ficar em um ambiente de trabalho, que ele de fato não se sinta 

bem, e que lhe esteja causando algum tipo de problema de saúde. Então, 

nessa situação, eu acho que nós temos a obrigação de realmente viabilizar, 

ou tentar viabilizar o direito que esse servidor tem. E eu acho que tem que 

ser estendido a todos os trabalhadores, mas enfim, eu tô falando da questão 

do serviço público. Então, quando a gente percebe realmente, que aquilo é 

realmente assédio moral e que o servidor não está se sentido bem no 

ambiente de trabalho, de alguma forma a gente tenta viabilizar a política de 

remoção para ele. Então, vamos remover o servidor para isso. E em paralelo, 

a isso desmistificar para o servidor que o fato dele ser removido não 

significa que ele vai ser um servidor problema para a instituição, pelo 

contrário, aquele fato dele ser removido vai proporcionar que ele realmente 

venha ser desenvolvido dentro da instituição.  

 

O Assistente Social, historicamente, atua nas múltiplas refrações da “questão social”, 

conformadas na ordem social capitalista, tornando-se impossível listar todas as demandas 

profissionais. Isso requer do profissional capacidade para identificar os objetivos, elaborar 
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propostas de intervenção e fundamentar o seu trabalho cientificamente. Em relação às 

demandas que se apresentam para o Assistente Social e são conformadas como assédio moral 

no ambiente do trabalho, a entrevistada Yara Spadine
210

 (2014) apresenta, em seu discurso, o 

direcionamento do seu trabalho profissional: 

 

Primeiro é o trabalho de orientação da vítima. É difícil para ela denunciar, 

mas eu coloco que o agressor, ele passa a ganhar força a todo recuo da 

vítima. E, trabalhos de sensibilização com o gestor, de notificá-lo sobre a 

possibilidade de estar respondendo por improbidade administrativa. Eu tento 

fazer essa interferência, quando eu coloco; e também colocando que a 

remoção não é a solução para todos os casos. Eu sempre coloco isso, para o 

servidor, porque muitos preferem sair a ter que combater aquele episódio. 

Tem muitos que dizem assim: Fulana, eu não tenho condições de trabalho. 

Então, eu faço uma orientação com a chefia e aí eles têm um, certo receio, 

porque na gestão pública- e eu nunca chego lá acusando, eu chego assim 

como fosse fazer uma orientação mesmo- aí eu digo que estou 

acompanhando a servidora e que identifiquei que talvez as condições de 

trabalho não são as mais favoráveis. Então, eles geralmente me levam no 

ambiente; eles aceitam as sugestões, porque aí já entra com as atribuições, 

com o ofício dos profissionais da segurança do trabalho que vão lá fazer 

avaliação do ambiente, entendeu?! E esse risco de estar respondendo pelo 

fato, seja qual for; temos também a ouvidoria. Então, o que eu coloco para o 

servidor, [...] - pensando até no nosso código de ética- eu deixo a vítima bem 

a vontade pra ela decidir, entre os meios: ouvidoria, Ministério Público 

Federal. Oriento quanto à importância de registrar as provas, independente 

se vai ou não fazer a denúncia; e eu consigo fazer a interferência no 

ambiente de trabalho. 

 

As ações profissionais adotadas pela entrevistada, diante das demandas conformadas 

como assédio moral, expressam elementos constitutivos do fazer profissional do Assistente 

Social: orientar as vítimas sobre as consequências dessa violência do e no trabalho, as 

medidas a serem adotadas (como construir provas das agressões) e os canais de proteção dos 

direitos do trabalhador (como é o caso do MTP); realizar visitas ao ambiente do trabalho com 

a perspectiva de apreender a realidade que circunda essa expressão da violência; investigar a 

relação existente entre o processo de adoecimento e a organização do trabalho; planejar ações 

interventivas; encaminhar e avaliar procedimentos, dentre outros.   

Os procedimentos destacados no discurso da Assistente Social entrevistada consistem 

no conjunto de atividades realizadas pelo profissional com vista à consecução de uma 

determinada finalidade ou objetivo, no caso: garantir o direito dos trabalhadores, vítimas das 

agressões sofridas no ambiente do trabalho. Daí decorre a mobilizar dos instrumentos, das 
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técnicas, e dos conhecimentos específicos, resguardando os princípios norteadores do 

exercício profissional, inscritos no Código de Ética Profissional.  

Elencamos que o Código de Ética dos Assistentes Sociais, com a prerrogativa de 

garantir a liberdade e a cidadania da pessoa, veda práticas autoritárias na relação profissional, 

o que significa a valorização e o respeito à cultura, aos valores e aos costumes dos usuários 

(BARROCO; TERRA, 2012). Essa disposição normativa é de extrema importância, pois 

expressa a dimensão da construção de uma relação democrática entre os Assistentes Sociais e 

os usuários, isto é, o saber profissional não deve sobrepor o conhecimento do usuário.  

A perspectiva do Código de Ética Profissional é romper com um projeto de sociedade 

que está a serviço dos interesses capitalistas, excluindo ou impedindo a participação das 

classes subalternas nas decisões. Nesses termos, reconhece a capacidade dos usuários de 

pensar, elaborar, participar e propor alternativas em consonância com as suas dificuldades e 

interesses (BARROCO; TERRA, 2012). 

Isso implica respeitar as decisões das vítimas do assédio moral, subsidiando–as com 

informações necessárias para garantia dos seus direitos. No discurso da entrevistada Yara 

Spadine
211

 (2014), constatamos também que os procedimentos empregados assumem tanto o 

caráter individual (como é o caso das orientações às vítimas) como coletivo (orientação ao 

grupo de trabalhadores sobre a manifestação do assédio moral, por exemplo) e/ou 

administrativo- organizacional, ou seja, ela discorre acerca dos encaminhamentos adotados no 

interior da organização, quando a prática do assédio moral é identificada:  

 

[...] geralmente por uma questão de saúde- e esse é o principal desejo da 

vítima- geralmente o desejo da vítima é de ser removido, de ser retirado 

daquele ambiente que está adoecendo, pra não comprometer mais ainda a 

saúde. É por isso que eu estou dizendo o olhar da saúde, se tem essa opção 

de retirar. É um trabalho preventivo, porque de uma depressão moderada 

pode ir pra uma depressão profunda, ou ir pra um suicídio. Então, eu acho 

que em alguns momentos isso é indispensável! Agora quanto a essa questão 

da denúncia, a gente estimula; a gente orienta, mas é o servidor que decide. 

Mas, eu sei da importância do fato, mas muitos se intimidam. Apesar disso, 

eu coloco: olha, o agressor vai ganhar mais força! E, eu coloco que é bem 

provável que nesse ambiente, já se tenha tido histórico de assédio e que é 

bem provável que volte acontecer com outra pessoa. Eu faço esse trabalho de 

orientação. Mas, a vítima, pelo menos as que eu estou atendendo, elas 

colocam que vão guardar todas as provas e que vão pensar no futuro. Mas, 

quando chega, aqui, a preocupação é com a saúde, até da vítima. Elas 

colocam: Ah! Eu não tomava remédio, agora estou tendo que tomar! Eu não 
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consigo mais trabalhar. Então, assim, a preocupação deles é com a saúde, 

mesmo! (YARA SPADINE, 2014). 

 

Em relação aos encaminhamentos direcionados pelo Ministério Público do Trabalho, a 

entrevistada Procuradora Regional do Trabalho do MPT/ 21ª Região (2014)
212

 esclarece que: 

 
Normalmente, quando a gente recebe a denúncia de assédio moral, a gente 

inicia uma investigação, através de nosso inquérito civil público. E aí vamos 

ouvir outros empregados, vamos ouvir a pessoa que está sendo denunciada 

como assediador. Vamos tomar depoimentos e o próprio denunciante, é 

muito importante que ele já traga, pelo menos indícios de provas, se ele quer 

ver aquele ato reconhecido como assédio moral, porque no assédio moral, 

como toda forma de discriminação, é muito difícil a comprovação. 

Cabalmente, às vezes você não consegue comprovar, mas se você tiver 

indícios fortes; aquilo já vale para uma condenação judicial. Então, o que é 

que acontece: ele tem que trazer documentos, e-mails que foram passados 

para ele, mostrando que ali foi uma humilhação. Outra coisa: ordens de 

serviços. Já aconteceu do empregado ser proibido de utilizar o computador, 

proibido de utilizar o micro-ondas para esquentar a sua comida. Todos esses 

tipos de atos geram uma humilhação para o trabalhador que era sempre 

excluído da empresa. Então, o trabalhador tem que se munir de provas. 

Então, o que nós fazemos é ir atrás dessas provas; buscar provas no sindicato 

se ele já tem denúncias acerca do assédio moral naquela empresa. Ver se já 

tem denúncias judiciais daquela empresa e assim por diante, até chegar a 

uma conclusão do inquérito: se ali houve realmente assédio moral ou se não 

foi o caso de assédio moral a gente encaminha para o arquivamento.  

 

Ressaltamos aqui a importância da construção de provas como estratégia 

preponderante para coibir e reprimir a prática do assédio moral. Com essa perspectiva, a 

entrevistada Yara Spadine
213

 (2014) ressalta a importância dos instrumentos jurídicos e dos 

elementos comprobatórios do assédio moral, segundo discurso a seguir: 

 

Eu vou buscar o amparo legal, certo?! Se realmente tá causando um grande 

sofrimento no servidor a gente precisa comprovar e a gente precisa promover 

essa remoção. Então, o primeiro passo é encaminhar para a Medicina do 

Trabalho, porque lá esse profissional vai solicitar um parecer de Médicos, de 

assistência. Eles vão comprovar o adoecimento. Eles vão fazer o nexo casual 

entre o adoecimento e as relações de trabalho. Assim, adoecimento no 

trabalho é um contexto imenso, né?! Você pode tá adoecido porque tem 

poeira; porque tem fungo; ou então, porque o seu chefe está te assediando. É 

muito amplo o contexto. E aí vêm outras doenças que são típicas de pessoas 
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que sofrem o assédio moral. Então, esse Médico do Trabalho vai solicitar o 

parecer do Psicólogo, do Psiquiatra, dos profissionais envolvidos na 

situação. Dependendo da doença vai-se pedir de um determinado 

especialista. [...]. A junta em alguns momentos também pode estar 

solicitando algum parecer do Assistente Social. Só que nós não temos a 

competência, eu enquanto Assistente Social- que é uma questão jurídica- de 

colocar: “vítima de assédio moral”. Como eu coloquei em outro momento: 

sofrimento por degradações de condições de trabalho, porque é um crime 

que também deve ser investigado por outras instâncias. Então, eu vou aqui 

observar e me deter aos reflexos na saúde. (YARA SPADINE, 2014). 

 

O nexo causal existente entre o processo de adoecimento e a organização do trabalho 

também é apontado no discurso da entrevistada como suporte para a viabilização dos direitos 

do trabalhador. Nesse processo de apreensão dos elementos constitutivos do assédio moral, a 

entrevistada pontua a possibilidade de o Assistente Social emitir um parecer social. Mas, 

diante desse instrumento técnico, é preciso apreender as seguintes dimensões: a que ele se 

destina? Com quem ele se compromete? Qual é a direção política do seu produto?  

Na emissão de um parecer social, o Assistente Social deve estar ciente dessas 

questões, ao desvelar as mediações que perpassam o ambiente do trabalho, com as suas 

contradições e antagonismos. Esse processo estabelece exigências para o exercício 

profissional, requerendo fundamentação teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa (MOREIRA; ALVARENGA, 2007). 

O parecer social consiste na opinião técnica do Assistente Social sobre uma 

determinada situação, com a finalidade de viabilizar direitos, e não de comprovar ou fiscalizar 

quaisquer informações oferecidas pelos usuários (MOREIRA; ALVARENGA, 2007). Em 

consonância com o objetivo que gerou a solicitação do parecer social, os Assistentes Sociais 

devem emiti-lo a partir de observações e de estudos realizados, situando-o no âmbito do 

Serviço Social e resguardando o sigilo das informações repassadas. Destacamos ainda que os 

profissionais devem identificar e distinguir as situações nas quais caberá ou não a emissão do 

parecer social, inclusive podem emiti-los, por meio de iniciativa própria, conforme o 

conhecimento acerca da burocracia institucional e dos direitos a serem resguardados. 

A entrevistada Yara Spadine
214

 (2014) enumera os procedimentos adotados para emitir 

o parecer social: entrevistas com os servidores, visitas ao departamento de trabalho dos 

envolvidos nas situações conflituosas, observações, estudos sobre a organização do trabalho e 

conversas com os servidores e as chefias imediatas. Nesse processo, destaca a importância de 
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o Assistente Social reconhecer os limites de sua atuação profissional, isto é, o seu objeto, as 

suas atribuições legais e os instrumentos a serem utilizados para não incorrer equívocos, 

adentrando áreas que não lhe compete, como é o caso da Medicina do Trabalho. Com efeito, 

segue entendimento: 

 

Quanto ao olhar do Assistente Social, quando o servidor tá nesse processo de 

adoecimento, a Medicina do Trabalho, geralmente, se tem a solicitação para 

fazer uma ligação com colegas de trabalho, com a chefia. Então, assim, a 

gente faz essa ligação com as visitas, com os contados e passa para o Médico 

do Trabalho. Fazemos entrevistas em alguns casos, em outros é debate do 

caso. Mas, com a junta médica, isso no âmbito da avaliação médica junto 

com a Medicina do Trabalho. Na junta médica, geralmente, se solicita um 

parecer do Assistente Social. E aí eu tenho uma liberdade de indicar ou não. 

Eu faço uma conclusão, né?! No sistema- é via sistema- existe um espaço de 

avaliação. Aí pra fazer isso, geralmente, eu faço visita ao departamento, ao 

setor, ao centro, enfim converso com as pessoas, com as chefias, com os 

colegas. Eu vou conhecer o processo de trabalho do servidor; ver se ele tinha 

afinidade com as atribuições. É um universo muito grande, porque às vezes 

você percebe que ele ama tudo aquilo que ele faz, mas o ambiente é que está 

diverso. O relacionamento interpessoal, aí eu investigo o relacionamento 

interpessoal de chefias, de colegas e dou um parecer, a partir do meu olhar, 

da minha observação. [...]. Na conclusão, eu faço recomendações. [...].Mas, 

isso é uma conversa. E isso é em muito em caso de adoecimento, porque não 

é só assédio moral. Aí a gente passa esse olhar para a Medicina do Trabalho 

durante os periódicos. (YARA SPADINE, 2014). 

 

Em relação à utilização da visita como instrumento de trabalho do Assistente Social 

(seja domiciliar ou ao ambiente do trabalho), salutar expormos que, além dos cuidados que 

devem ser adotados na sua realização, ela deve ser, amplamente, justificada e contextualizada, 

para não ser confundida com procedimentos inerentes à fiscalização e ao controle 

institucional sob os comportamentos dos empregados ou usuários dos serviços prestados pelo 

profissional (SARMENTO, 2013). 

A visita é utilizada pelo Assistente Social, com a finalidade de potencializar o 

conhecimento da realidade (os empregados, as suas dificuldades, as demandas, as relações 

sociais, a organização do trabalho, dentre outros) para subsidiar as suas ações profissionais. 

Outro instrumento apontado pelas Assistentes Sociais refere-se às entrevistas, que consistem 

no estabelecimento de um diálogo com os sujeitos (ou usuários), com a finalidade de 

apreender as suas queixas e manifestações, desvelando o real e ampliando a consciência 

crítica por parte dos profissionais e dos entrevistados (SARMENTO, 2013). 

Sabemos que o trabalho do Assistente Social está direcionado à intervenção nas 

diferentes expressões da “questão social”, com a perspectiva de contribuir com a redução das 
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desigualdades e injustiças sociais; fortalecer os processos de luta e resistência dos sujeitos; 

além de garantir a democratização do acesso aos direitos (humanos, sociais, políticos, 

econômicos), sendo necessário conhecer e problematizar o seu objeto de ação profissional, 

construindo sua visibilidade a partir das informações e análises. 

Nesses termos, reconhecemos a importância dos elementos constitutivos de uma 

atitude investigativa do Assistente Social que consiste em uma postura aberta, inquieta, 

curiosa do sujeito, com vistas a apreender o “inesperado” e o “acaso”, superando as suas 

referências aparentes (FRAGA, 2010). Com esse direcionamento, a entrevistada Mariléa 

Porfírio
215

 (2014) discorre: 

 

Então, quando chega uma demanda de assédio, a gente para, vai olhar o 

gerente, vai olhar o empregado. E aí, a gente vai fazer um relatório da 

situação, das escutas, do que foi possível escutar e vai acionar o RH, que é o 

responsável pela possível mudança. Em alguns casos, a gente tem sugerido 

que a pessoa saia daquele ambiente, que ela seja transferida, porque a gente 

identificou que ali está a fonte do adoecimento dele. [...]. Esse é um relatório 

social. Mas, a ideia é que ele seja interdisciplinar, com vários olhares. Agora, 

falando mais do trabalho da minha gerência, a gente olha os motivos: Por 

que essas pessoas estão se afastando mais? Quais as gerências que tem mais 

afastamentos? Quais as relações? Qual é a faixa etária? Qual é o CID? E 

nesse trabalho você identificando a relação forte com a gestão, o que pode se 

caracterizar, em algumas situações, como assédio. E aí, desse relatório a 

gente faz as recomendações mesmo. (MARILÉA PORFÍRIO, 2014 ). 

 

A ausência de uma atitude investigativa no exercício profissional do Assistente Social 

pode determinar a estagnação do aprendizado e do conhecimento e comprometer a qualidade 

dos serviços prestados pelo profissional à população usuária. Nesse sentido, para propor ações 

e estratégias de intervenção profissional, o Assistente Social precisa estar munido de 

conhecimento, isto é, precisa desvendar e problematizar a realidade, apreendendo os modos e 

as condições de vida dos sujeitos, com os seus condimentos históricos, sociais, econômicos e 

culturais e os seus anseios, desejos, necessidades e demandas (FRAGA, 2010).  

Mota e Amaral (2008) assinalam que as demandas e as necessidades sociais não 

possuem conceitos semelhantes, visto que a identificação daquelas não representa o 

encerramento do desvelar das reais necessidades que as determinam.  Em outros termos, as 
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demandas consistem em requisições técnico-operativas que através do mercado de trabalho 

incorporam as exigências dos sujeitos demandantes.  

As Assistentes Sociais entrevistadas também destacaram o uso do relatório e estudo 

social como instrumentos utilizados no exercício profissional, com a perspectiva de viabilizar 

e proteger os direitos das vítimas das práticas do assédio moral no ambiente do trabalho. A 

Lei nº 8.662/ 93, que regulamenta a profissão de Serviço Social, em seu Artigo 4º, inciso XI, 

assinala como competência profissional do Assistente Social: “realizar estudos 

socioeconômicos com os usuários para fins de benefício e serviços sociais, junto a órgãos da 

administração pública direta ou indireta, empresas privadas e outras entidades.” Em seu artigo 

5º, inciso IV, dispõe como atribuição privativa: “realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 

periciais, informações e pareceres sobre matéria de Serviço Social”. 

Nesse sentido, o estudo social consiste em um processo metodológico adotado 

especificamente pelo Assistente Social, com a finalidade de conhecer uma determinada 

situação ou realidade social, de forma crítica, em sua totalidade (FÁVERO, 2007). A efetiva 

utilização dessa metodologia do trabalho- como perspectiva de garantir e ampliar o acesso dos 

usuários aos seus direitos- depende da fundamentação teórico-metodológica, ético-político e 

técnico-operativa, mediada pelo Projeto Ético-Político da profissão.    

Quanto ao relatório social, Fávero (2007) o reconhece como um documento específico 

elaborado pelo Assistente Social, traduzindo-se na apresentação descritiva e interpretativa de 

uma determinada situação ou expressão da “questão social”. É importante considerarmos que 

os princípios éticos devem orientar a escolha do que é pertinente ou não ser registrado em 

documentos (FÁVERO, 2007), além dos procedimentos mais adequados (visita, entrevista, 

dentre outros) (MOREIRA; ALVARENGA, 2007).  

A partir da elaboração de um relatório sobre as situações conformadas como assédio 

moral no ambiente do trabalho, a Assistente Social entrevistada Maria Lúcia
216

 (2014) 

discorre acerca dos encaminhamentos e limitações:  

 

Geralmente, encaminha pra um gerente ou para uma comissão. Vamos dizer 

que o funcionário sofra dessa situação do assédio moral, para ele sair dessa 

realidade existe regras, tá entendendo?! Então, às vezes a gente não pode ir a 

fundo! A gente vai até aonde a gente pode; pode de repente fazer um 

relatório social e depois encaminha pra aquela instância e eles verem o que 
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podem fazer. Tá entendendo?! Mas, assim, ou o empregado de repente está 

numa situação dessa e tem apresentado absenteísmo, por outras causas, mas 

mesmo assim a gente tem que seguir as normas. Então aí, como ela fala, ela 

vai mandar esse relatório pra as instâncias federais, mas se eles podem não 

acatar, que é um contexto totalmente social de vulnerabilidade do 

empregado. 

 

Em consonância com o discurso das demais entrevistadas, a Assistente Social Bia 

Abramides
217

 (2014) pontua a orientação das vítimas acerca dos canais de proteção dos 

direitos do trabalhador e destaca a importância das atividades educativas no ambiente do 

trabalho, para a prevenção e o combate da prática do assédio moral: 

 

Olhe, geralmente, das situações que eu conheço, que de alguma forma fui 

envolvida, primeiro a gente tenta fazer com que, se o assediado, ele tenha 

condições; e a gente tenta fazer com que ele enxergue isso, de ter condições 

de denunciar, certo?! Então, assim, o Serviço Social é um canal, mas não é 

um canal oficial, vamos dizer assim. Então, há outros canais dentro da 

instituição e que a instituição abra espaço pra isso. E a gente faz com que o 

assediado, a pessoa que nos procura, ele chegue até esses canais; outra ação 

do Serviço Social, dentro da instituição, relacionada ao assédio moral, é 

promover campanhas, a gente tá toda hora provendo campanhas, não só 

junto com os empregados, com a força de trabalho, mas também com os 

gestores. Tá toda hora alertando que algumas situações podem se configurar 

assédio moral. Então, tem que ter a parte educacional, assim como também 

tem que ter a parte que você, realmente, coloca pra aquela pessoa que você 

tá mais, que ele pode procurar tanto dentro da instituição, como fora também 

da instituição; que há órgãos que podem ajudar e podem contribuir nessa 

questão, também, do assédio moral (BIA ABRAMIDES, 2014). 

 

É importante consideramos que a dimensão pedagógica do Serviço Social está inscrita, 

sobretudo nos processos de organização de uma cultura dominante, mistificadora das relações 

sociais e contribuinte para o estabelecimento de mediações entre o padrão de satisfação das 

necessidades sociais, proposto a partir dos interesses do capital (ABREU, 2004). Em outros 

termos, remete-se, primariamente, aos efeitos das ações profissionais no modo de pensar e 

agir dos sujeitos envolvidos nesse processo, o que contribui para a formação de subjetividades 

e padrões de comportamentos, elementos constitutivos das relações hegemônicas ou de uma 

cultura. 

Contudo, a partir dos anos de 1980, com o processo de redefinição do projeto 

societário do Serviço Social, vinculado às lutas sociais da classe trabalhadora e de outros 
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segmentos sociais, o cunho educativo das ações do Assistente Social assumiu a emancipação 

das classes subalternas (ABREU, 2004). A importância das atividades com caráter educativo 

é reconhecida pelas Assistentes Sociais entrevistadas, principalmente ao considerarem os 

desafios decorrentes da escassez de ações ou programas específicos de enfrentamento e 

prevenção do assédio moral no ambiente do trabalho. Assim, destacamos: 

 

Na verdade, nós buscamos enquanto equipe está trazendo esse tema à tona, 

sempre que possível. Afinal, isso é muito importante. Tem alguns temas que 

a gente tenta trabalhar como rotina: ética, assédio moral, [...] assédio sexual, 

a questão da discriminação, do sofrimento psíquico, da questão da saúde 

mental. Então, tem temas que você não tem como fugir, no âmbito 

organizacional, porque eles fazem parte. Então, dentro da empresa, como 

não há um programa para tá trabalhando a questão do assédio moral, nós 

fazemos esse trabalho com campanhas. O que a gente tem é um Código de 

Ética que tem lá alguns princípios que norteiam o comportamento e as 

atitudes de todos os profissionais, gestores e empregados, força de trabalho, 

terceirizados. Ele é bem extensivo! E tem lá, inclusive como você deve se 

comportar, como a empresa deve se comportar com relação ao empregado, 

como também o empregado com relação à empresa. Então, na verdade a 

gente seguia muito pelo Código de Ética da companhia e aí as profissões de 

cada um, também vai se guiando pelo seu Código de Ética, no meu caso, eu 

me guio pelo Código de Ética do Serviço Social [...] (BIA ABRAMIDES
218

, 

2014). 

 

A entrevistada Joaquina Barata
219

 (2014) assinala que, diante das demandas 

conformadas ou não como assédio moral, realiza visitas ao ambiente do trabalho e estabelece 

diálogos com os trabalhadores e chefias imediatas, com a finalidade de apreender a realidade 

social e subsidiar as ações e estratégias profissionais, de acordo com o relato a seguir: 

 

Bom, as demandas que eu atendi sobre essa questão, no momento que o 

empregado apresenta essa questão [...] eu busco o ambiente de trabalho; aí 

eu pergunto se eu posso conversar com o gestor, [...] porque de repente o 

empregado diz que foi assediado, mas não foi! Então, eu converso pra saber 

realmente o que aconteceu! Se for realmente um problema de 

relacionamento interpessoal, mesmo, de gestão, você pode sugerir e orientar 

o gestor, aqui, a gente tem assessoria à gestão. Então, a gente pode 

assessorar o gestor, nesse sentido: Como se relacionar? Como abordar? 

Então, a gente pode fazer isso diante da assessoria. E escutar uma demanda 

problemática do gestor, pra dentro disso, tentar assessorá-lo. Com relação 
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aos empregados, de repente, se eles disserem que foi afetado por alguma dor 

psicológica, ou ele tá traumatizado, doente, a gente encaminha pra 

psicologia, pra o setor de saúde [...]. (JOAQUINA BARATA, 2014). 

 

Ao assumirem a perspectiva da garantia dos direitos como direcionamento para a 

atuação profissional, as entrevistadas asseveram que, diante das práticas de assédio moral, os 

profissionais de Serviço Social utilizam-se principalmente da escuta e do acolhimento como 

instrumentos de trabalho. Assim, segue o discurso da Assistente Social Cândida Magalhães
220

 

(2014): 

 

Então, assim, quando há um caso que o gerente encaminha o servidor, 

considerando que ele já pode estar em processo de depressão, então ela faz 

essa acolhida, essa escuta, que antes era eu mesma que fazia, mas eu era 

ciente que não tinha muitos elementos pra acrescentar, para ajudar aquela 

servidora; e aí imediatamente, eu encaminhava para um departamento 

externo [...] que tem Psicólogo, Psiquiatra pra dar apoio ao trabalhador, visto 

que a gente não dispõe aqui dentro de terapias [...]. 

 

Ao se referir ao acolhimento como instrumento de trabalho, a entrevistada Cândida 

Magalhães (2014) esclarece as diferenças existentes entre a abordagem do Assistente Social 

da proposta do Psicólogo, conforme discurso a seguir: 

 

Assim, num primeiro momento todas as duas, assim, tanto eu como a 

Psicóloga, a gente faz esse acolhimento [...] tudo que for da parte de 

problemas de saúde mental, de alguma forma necessitando desse 

acompanhamento, a gente encaminha pra Psicóloga e pra mim a gente 

consegue dividir [...]. E em relação à Psicóloga, ela também me ajuda em 

alguns momentos, quando esse conflito, ele já caminhou pra um processo, 

assim, de sofrimentos psíquicos e tal, eu encaminho pra a Psicóloga, 

entendeu como é?!  

 

A atuação do psicólogo, de acordo com a entrevistada, consiste no atendimento ao 

processo do adoecimento já instalado, enquanto o Assistente Social está direcionado ao 

processo de abordar, acolher o funcionário, identificar e encaminhar. Mediante debate, a 

entrevistada Bia Abramides
221

 (2014) pondera: 
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Eu não sei se pela colega que tá do meu lado, e por ela ter também esse olhar 

do social; claro que há atribuições que são privativas do Assistente Social, 

assim como também têm do Psicólogo. Eu vejo que o Serviço Social fica 

muito mais voltado pra questões objetivas, de encaminhamento, de como 

mediar aquela situação, claro que entendendo que há algo subjetivo que tá 

presente também; e o Psicólogo, ele vai tá com esse olhar do subjetivo, do 

que essa condição de assédio moral pode tá acarretando no subjetivo, do 

sujeito, do indivíduo. Então, eu acho que o Serviço Social vai tá atuando 

com ações mais de mediação, com as funções mais objetivas da situação, 

enquanto que o profissional de Psicologia vai tá atuando com as condições 

mais subjetivas. Eu acho que a grande diferença é essa!  

 

É importante compreendemos que, no trabalho do Assistente Social, a dimensão 

subjetiva não pode ser negada, porém é preciso ratificar que essa não faz parte das atribuições 

privativas desse profissional, nem tampouco de suas competências, pois realizar um trabalho 

terapêutico, fazendo dos aspectos psicológicos a base da sua intervenção profissional, além de 

retomar aspectos superados durante a história do Serviço Social, essa atuação não encontra 

respaldo no estatuto legal da profissão e no arcabouço teórico-metodológico consolidado nas 

últimas décadas.  

A atuação do Assistente Social, sob os aspectos do sofrimento, da depressão, da crise, 

precisa reconhecer que, nessas demandas individuais, estão as dimensões universais e 

particulares, para não incidir apenas sobre os fragmentos da vida social. Nesses termos, 

ressaltamos que o enfoque teórico- metodológico e as particularidades do Serviço Social 

devem possibilitar abordagens diferentes daquelas desempenhadas por outros profissionais, 

como é o caso do Psicólogo. 

Na tentativa de expor as atribuições e competências dos Assistentes Sociais, diante das 

demandas relacionadas ao assédio moral, as entrevistadas também pontuaram as diferenças 

existentes entre o papel dos profissionais da área de Serviço Social e os da Psicologia. Isso 

denuncia a tendência que existe em se confundir as atribuições desses profissionais, tanto 

entre os usuários quanto entre os empregadores.  Assim, temos o seguinte discurso: 

 

Então, em nível de setor, nós temos conseguido delimitar e trabalhar em 

conjunto com o Psicólogo, sem um interferir no conhecimento do outro. 

Mas, articulando o conhecimento, no sentido de atingir a finalidade do nosso 

trabalho. Mas, se a gente vai num nível mais amplo, de outros 

departamentos, as pessoas não conseguem diferenciar o papel do Assistente 

social e o papel do Psicólogo, em inúmeras vezes as pessoas diz para mim: 

Muito obrigada por ter me escutado, você é uma ótima Psicóloga. Aí eu 
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esclareço que eu não sou Psicóloga: Eu sou Assistente Social! (ROSALINA 

CRUZ
222

, 2014). 

 

O processo de reestruturação produtiva trouxe transformações na organização do 

trabalho e no fazer profissional do Assistente Social, em face das novas exigências 

relacionadas com as alterações na forma de consumir e controlar a força de trabalho (CESAR, 

2008). As organizações, principalmente as empresariais, modificaram as suas estratégias de 

produção, redefiniram as suas políticas de gestão da força de trabalho e ampliaram a sua 

intervenção nas expressões da “questão social”, com a prerrogativa de legitimar e enfrentar as 

contradições, disseminando a ideologia que o capitalismo é para todos.  

Os Assistentes Sociais passaram a atuar em projetos mais amplos, sendo requisitados a 

atuar em equipe de trabalho interdisciplinar, tanto nas atividades de natureza executiva como 

de assessoria e consultoria interna, planejamento, coordenação e representação. Essa 

tendência consistiu, dentre várias determinações, na dificuldade em reconhecer os objetos e as 

funções exercidas como matéria e atribuições do Assistente Social, “resvalando para um 

discurso desprofissionalizante”, inscrito num esvaziamento de reflexão profissional e crise de 

identidade quanto à profissão (CFESS, 2012, p. 63).  

A conceituação do termo “interdisciplinaridade” está inscrita em diferentes 

pressuposto, visto que é fundamental atentarmos para uma série de conceitos que apresentam 

relações semelhantes, mas com variação na graduação em nível de coordenação e cooperação 

entre as disciplinas, assim destacamos as expressões: “pluri”, “multi”, “inter” e 

“trandisciplinaridade” (SAMPAIO et al., 2008).  

Na “multi” e “pluridisciplinaridade”, o trabalho é regido por uma atitude de 

justaposição de conteúdos de disciplinas heterogêneas ou integração de conteúdos numa 

disciplina, alcançando níveis de integração dos métodos, teorias ou conhecimentos, porém 

cada profissional decide isoladamente (ELY, 2003). Essas constituem etapas para a interação 

e para interdisciplinaridade (SAMPAIO et al., 2008).  

Na perspectiva da interdisciplinaridade, as especificidades das diversas disciplinas são 

reconhecidas, considerando que essas se reencontram e se complementam, contraditória e 

dialeticamente. Assim, a atitude interdisciplinar não requer a eliminação das diferenças para 

construir uma “espécie de superciência única” nem que o real seja algo intrinsecamente 

                                                           
222

 Bacharel em Serviço Social desde 2012. Atua como Assistente Social na área de “Desenvolvimento de 

Pessoal” de uma Autarquia, com ramo de atividade em educação. Atua como Assistente Social na organização 

sob o regime estatutário, com uma jornada de 40h/semanais. Não possui especialização, mas atualmente é 

mestranda de um programa de pós-graduação na área de “Trabalho, Estado e Política Social”. 



188 

 

homogêneo e indiferenciado, mas que se constitua um processo de concorrência solidária 

entre as várias disciplinas ou abordagens na apreensão da realidade (SEVERINO, 2008). 

Quanto à “transdiciplinaridade”, consiste no nível mais elevado das relações iniciadas na fase 

“multi”, “pluri” e “interdisciplinaridade” (SAMPAIO et al., 2008), constituindo-se da 

coordenação realizada por todas as disciplinas e interdisciplinas, propondo a criação de um 

campo com autonomia teórica, disciplinar e operativa (ELY, 2003).  

Nesse debate, não é incomum os profissionais confundirem o conceito de 

interdisciplinaridade com o de multi, inclusive em algumas situações chegam a reconhecer 

que atuam em uma equipe interdisciplinar, diante do entrosamento, da interação ou da 

integração existente entre os vários profissionais: Médicos, Psicólogos, Assistentes Sociais, 

Enfermeiros, dentre outros (SAMPAIO et al., 2008). No entanto, as dimensões que 

materializam o trabalho em equipe revelam a atitude multidisciplinar, isto é, uma fase 

intermediária na construção de uma pedagogia de troca de comunição como caminho básico 

para a interdisciplinaridade. 

É preciso reconhecer que uma atitude interdisciplinar não é uma tarefa fácil, 

principalmente se considerarmos a trajetória histórica de cada profissão, a sua postura 

ideológica, pessoal e profissional e as relações sociais determinadas pela competitividade 

própria de uma estrutura social, vinculada ao modelo de sociabilidade capitalista. Os espaços 

sócio-ocupacionais, por exemplo, não são exclusivos do Assistente Social e imprimem 

disputas de poder e de ingerência, daí, lançamos a seguinte provocação: como garantir as 

atribuições privativas do Assistente Social, que é requisitado a atuar em equipes 

interdisciplinares, cujas demandas exigem um exercício generalista e polivalente? 

Nesses termos, reconhecemos a necessidade do aprofundamento do debate em torno 

do trabalho em equipe, considerando as contribuições de cada disciplina, mas preservando a 

integridade de seus métodos e de seus conceitos. De acordo com a resolução do CFESS nº 

557/ 2009
223

, o Assistente Social que atuar em equipe multidisciplinar deve assumir a 

perspectiva de compreender o indivíduo na sua dimensão de totalidade para contribuir com o 

enfrentamento das expressões da “questão social” e na defesa dos direitos humanos em sua 

integralidade, considerando tanto a ótica orgânica como todas as necessidades que estão 

relacionadas à sua qualidade de vida. 
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 No que consiste à atuação do Assistente Social e a do Psicólogo na área de gestão de 

pessoas perante o assédio moral no ambiente do trabalho, a entrevistada Mariléa Porfírio
224

 

(2014) distingue:  

 

Eu acho que o que diferencia a atuação do Assistente Social dos outros 

profissionais é aquela visão do todo. Porque assim, o Psicólogo vai olhar 

para a subjetividade humana, vai olhar para lá, para o sofrimento, 

obviamente, fazendo as suas relações no universo dessa subjetividade. Já o 

Serviço Social, aí eu penso que é uma obrigação nossa, não que os outros 

profissionais não precisem ter essa visão, mas eu penso que nós precisamos, 

mesmo, ter essa visão. Eu acho que também a gente não pode ficar 

pensando: AH! Isso aqui é nosso! Mas, o que é específico do Assistente 

Social é essa visão, essa clareza, e ver o sujeito dentro dessa compreensão 

macro. Então, eu acho que o que diferencia é isso: a nossa perceptiva do 

coletivo, dentro de uma coletividade, já a Psicologia dentro da 

individualidade mesmo, da subjetividade dessa pessoa (MARILÉA 

PORFÍRIO, 2014). 

 

A entrevistada Marilda Iamamoto
225

 (2014), ao discorrer sobre as suas acepções em 

relação às competências e atribuições do Assistente Social na área de gestão de pessoas frente 

ao assédio moral, pontua o encaminhamento, o atendimento social, a assessoria às chefias 

imediatas, a construção de estratégias de fortalecimento das vítimas, considerando que essa 

expressão da violência não é objeto de responsabilidade exclusiva do Assistente Social. Ei-lo: 

  

Assim, eu vejo pelo menos na minha experiência algumas situações de 

assédio moral que nós não somos o fim. Eu acho que a gente tá dentro do 

processo. A gente não resolve! A gente encaminha muito e tenta ver como 

esse assédio moral vem com outras demandas; a gente tenta dentro dessas 

assessorias, dos encaminhamentos, dentro do atendimento social; ver outras 

formas; ver o que da perspectiva social pode ser resolvida, pode ser 

encaminhada. Agora o assediador não é bobo!  

 

Mediante um conjunto de questões elaboradas no Simpósio intitulado “A Dimensão 

Técnico-operativa no Serviço Social: Desafios Contemporâneos na Formação Profissional do 

Assistente Social Frente aos Novos Padrões de Proteção Social”
226

, o encaminhamento foi 
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apreendido como uma ação profissional, e não como um instrumento de intervenção 

profissional, diante do seu real significado de colocar o usuário na rede de serviços por meio 

da mobilização de vários instrumentos  (SANTOS; SOUZA FILHO; BACKX, 2013). 

Diante das demandas que se apresentam para o Serviço Social, conformadas ou não 

como assédio moral, as entrevistadas indicam a mediação de conflitos como uma requisição 

das organizações empregadoras para os Assistentes Sociais que atuam especialmente na área 

de gestão de pessoas. Assim, relata a entrevistada Ana Guedes
227

 (2014, grifo nosso):  

 

Na empresa que hoje eu trabalho [...], eu tento passar para o funcionário- eu 

nunca minto- sempre que eu consigo conversar, eu digo: a empresa visa 

lucro, então não adianta eu querer dar tudo a você, tudo que você vai 

precisar, porque infelizmente o mundo é assim. Aí a gente vem com a 

história toda de que o mundo é assim, o capitalismo é assim e funciona dessa 

forma, [...] e se você tá aqui hoje, é porque é uma necessidade que isso 

funcione pra gerar lucros. Então, sempre digo: eu sou apenas aqui uma 

intermediadora da sua necessidade com a necessidade da empresa, então 

vamos tentar conciliar isso! Você precisa disso, mas eu vou [...] aí o quê que 

eu faço? Como eu já conheço um pouco a empresa e sei exatamente aonde 

chegar, eu consigo conquistar a confiança do trabalhador, com verdade, e 

consigo chegar e fazer assim: o funcionário tal quer ser demitido, numa 

empresa particular/ privada, ela demite com facilidade? Não, ela não demite! 

Mas, essa pessoa já teve problema de adoecimento, de estresse, colocou 

bastante atestado; aí eu vou e tento mostrar a empresa, com relatórios, ou até 

com a conversa mesmo com o gerente se é vantagem estar com esse 

funcionário aqui insatisfeito ou é melhor colocar logo um no lugar. 

 

Na apreensão do papel do Assistente Social como um mediador de conflitos, cabe ao 

profissional intervir sobre as tensões, os conflitos e/ou a violência existente entre os grupos, 

sem assumir qualquer posicionamento entre os envolvidos. Com esse direcionamento, a 

entrevistada Rosalina Cruz
228

 (2014) ressalta a importância dos procedimentos inerentes à 

mediação de conflitos no âmbito organizacional: 

 

                                                                                                                                                                                     
dimensão técnico-operativa no Serviço Social, tendo como perspectiva o exercício profissional com competência 

teórico-metodológica, ético–política e técnico-operativa, assumindo como referência a intervenção do Assistente 

Social no Sistema Único de Assistência Social. 
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A falta de comunicação, às vezes, é porque o servidor não tem jeito nem 

espaço pra falar com a chefia e, às vezes, a chefia é uma pessoa muito 

fechada, não tem essa característica de mediação de conflitos, digamos 

assim. Ela nem procura saber o que está acontecendo com o servidor, é uma 

pessoa fechada. É uma pessoa que não procura interagir com o servidor. Aí, 

o que é que acontece? Ou a chefia nos procura e relata a insatisfação com o 

servidor; ou o próprio servidor nos procura dizendo que quer ser removido, 

porque está acontecendo isso e isso, no ambiente de trabalho: a chefia está 

me olhando com cara feia e eu sei que é porque eu estou chegando atrasado. 

Geralmente, nesses casos, a gente pergunta se o servidor já chegou a 

conversar com a chefia sobre isso. Aí ele diz: Não cheguei a conversar, vim 

aqui em busca de uma orientação. Muitas vezes a gente vai conversar com a 

chefia pergunta o que está acontecendo, promove um encontro entre chefia e 

servidor para que eles possam relatar pessoalmente, um com outro, o que 

está acontecendo. (ROSALINA CRUZ, 2014). 

 

Nessa perspectiva, a mediação consiste no processo de restauração dos laços sociais, 

de conciliação das decisões conjuntas, do estabelecimento de consensos e/ou do alinhamento 

das opiniões sem qualquer reconhecimento das contradições e do antagonismo existentes 

entre as classes. O Serviço Social, nesses termos, executa ações de “interligação entre os 

sistemas-recursos e de poder com os sistemas-utilização, tendo como objetivo [...] a 

comunicação entre os sistemas, principalmente em caso de dificuldade e de ausência de 

relações entre os dois sistemas” (FALEIROS, 2008, p. 34). 

Esclarecemos que, de acordo com Faleiros (2008), a teoria dos “dois sistemas” 

compreende que os “marginalizados” e os dominantes não fazem parte de uma mesma relação 

social, constituída de exploração e dominação. Ainda na perspectiva da mediação, as 

entrevistadas utilizam essa terminologia para indicar ou denominar as ações relacionadas aos 

encaminhamentos e estratégias traçadas no cotidiano do exercício profissional, conforme o 

discurso abaixo: 

 
O papel do Serviço Social na empresa é de mediador de conflitos. 

Exatamente isso! Não só para funcionário, mas para clientes também. Houve 

qualquer problema que não foi solucionado, é acionado o Serviço Social. 

Aconteceu algum acidente com clientes, o Serviço Social vai providenciar 

cuidados, técnicos de enfermagem que vai atender aquele paciente. Eu faço 

visitas domiciliares. Vejo o nível de satisfação. Procuro todos os serviços, 

desde médicos, até aparatos de mobilidade, tudo! (ANA GUEDES
229

, 2014). 
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Consideramos que as relações da classe trabalhadora com as organizações 

(empregadoras) estão inscritas numa complexa rede de dominação e resistência que, por sua 

vez, podem exigir dos Assistentes Sociais o exercício de vários papéis, inclusive dos de 

aliados dos dominados, contribuindo para reduzir as desigualdades. Nessa correlação de 

forças, o Assistente Social constrói estratégias de ação profissional, considerando as 

condições objetivas, os recursos e os dispositivos. Nessa ótica, do ponto de vista da atuação 

profissional interventiva do Assistente Social, as estratégias consistem no trabalho das 

relações de força para desvendar e construir mediações de mudanças de trajetórias, 

fortalecendo os sujeitos (FALEIROS, 2008). 

A entrevistada Bia Abramides
230

 (2014), além de confundir a mediação com 

estratégias encaminhadas pelos Assistentes Sociais no seu exercício profissional, reconhece a 

importância da mediação de conflitos como procedimentos necessários para o funcionamento 

adequado da cultura organizacional das organizações, discorrendo sobre os encaminhamentos 

adotados pelos profissionais que assumem a função de mediador, quando aduz: 

  

Mediação de conflitos entre gestor e também de tá fazendo a instituição, 

quando eu digo, até a gestão de RH também; de tá trazendo essa gestão de 

RH pra fugir desse senso comum, porque eu entendo também que depois de 

algum tempo, não tem como você ficar imune a algumas práticas, da 

companhia, ou do RH, ou da própria instituição. Não tem como você ficar 

imune ao que é colocado institucionalmente, depois de tantos anos, que você 

tá ali dentro, não tem como você não ficar meio anestesiado. Então, de 

repente o profissional de Serviço Social, o profissional de Psicologia como 

[...] é o mais técnico, vamos dizer, dentro de uma equipe, talvez ele seja 

aquela pessoa, aquele profissional que vai tá fazendo esse link com o gestor 

de RH: olhe isso aqui! Mas será que isso é assim mesmo? Será que a 

condução da situação é essa? Não poderíamos fazer esse outro caminho? 

Será que você indo por esse caminho vai tá prejudicando, um lado ou outro?  
(BIA ABRAMIDES, 2014). 

 

Em consonância com esse direcionamento analítico, a Assistente Social entrevistada 

Rosalina Cruz
231

 (2014) considera a mediação de conflitos como “atribuição” do Assistente 
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Bacharel em Serviço Social desde 1992. Atua como Assistente Social há 6 (seis) anos em uma Sociedade de 

Economia Mista. Atualmente, executa as suas atividades como Assistente Social na área de Gestão de Pessoas, 

mas relata que já atuou na mesma empresa, durante 9 (nove) meses, na área de Saúde. Possui Especializações em 

Políticas Públicas e em Recursos Humanos. É concursada na empresa, onde cumpre uma jornada de 30 h/ 

semanais sob o regime celetista de contrato de trabalho.  
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 Bacharel em Serviço Social desde 2012. Assistente Social há 1 (um) ano e 5 (cinco) meses na área de 

“Desenvolvimento de Pessoal” de uma Autarquia, com ramo de atividade em educação. Atua, sob o regime 

estatutário, e com uma jornada de 40h/semanais. Não possui especialização, mas atualmente é mestranda de um 

programa de pós-graduação na área de “Trabalho, Estado e Política Social”. 
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Social, reconhecendo os desafios enfrentados pelos profissionais da área de Serviço Social 

caso recusem essas requisições ou demandas institucionais.  

 

Quando eu entrei aqui, na instituição, eu fiquei me perguntando muito sobre 

a questão da mediação de conflitos! Porque, nunca, pelo menos na 

graduação, ninguém nos falou que nós teríamos um papel direto de mediar 

conflitos de pessoas, até porque é uma área de pouco explorada pelo Serviço 

Social. Então, nós mediamos diversas atuações, mas não mediamos 

diretamente conflitos entre pessoas, por exemplo: se você está em um 

CRAS, você media aquela falta de orçamento pra atender aquela falta do 

usuário, pode ser uma cesta básica; mas isso você tem que mediar inclusive 

conflitos internos pra que você não tenha um desgaste enquanto profissional, 

por achar que aquilo é sua obrigação. Então, você começa a sofrer por isso. 

Então, você começa a mediar conflitos internos. Mas, aqui estou me 

referindo a mediar conflitos entre pessoas, isso nunca foi tocado na 

graduação e eu acho que até hoje ainda não é tocado [...]. Mas, aí o que é 

que acontece? Eu comecei a ter conflitos internos: será que isso é de fato 

papel e atribuição do Assistente Social? Mas, quando você vai realmente 

mediar esse conflito, você percebe claramente que muitas vezes você tem 

que resgatar o seu conhecimento da sua formação e colocar aquilo ali pra 

que as pessoas comecem a refletir. [...]. Então, a gente sabe que o interesse 

da instituição é de que o servidor produza, não podemos negar isso, porque é 

uma demanda que nos é cobrada. Se o Serviço Social não atende, um outro 

profissional vai substituí-lo, vai substituir o Assistente Social. Então, a gente 

acaba perdendo espaço sócio- ocupacional. Então, você tem que atender o 

interesse da instituição, mas nem que seja minimamente você tem que 

montar estratégias para dar suporte e ver os interesses do servidor, não o 

interesse macro, mas pelo menos o micro. Então, eu acho que a gente não 

vai resolver o conflito, mas eu acho que a gente teria esse papel de pelo 

menos mediar, no sentido, de proporcionar um ambiente mais agradável de 

trabalho. No âmbito organizacional, eu acho que nós temos esse papel. 

Embora, eu nunca tenha lido nada sobre na área. (ROSALINA CRUZ, 2014, 

grifo nosso). 

 

Mediante apreensões, destacamos Pontes (1997), ao afirmar que o Assistente Social, 

no seu fazer profissional, não é mediador, mas sim articulador e potencializador das 

mediações. Na perspectiva do materialismo histórico e dialético, a mediação é uma categoria 

teórica de análise: “As mediações são as expressões históricas das relações sociais daí 

decorrentes, nas várias formações sócio-humanas que a história registrou” (PONTES, 1997, p. 

78). 

Em outros termos, a mediação é constituída da realidade e das relações sociais. A 

entrevistada Mariléa Porfírio
232

 (2014), em torno desse debate acerca da delimitação das 
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 Bacharel em Serviço Social desde 1988, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Atua há 10 (dez) anos em uma Sociedade de Economia Mista. Desse intervalo de tempo, atuou durante 

7  (sete) anos na área de Gestão de Pessoas e 3(três) na área de saúde. É concursada, cumpre uma jornada de 
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competências e das atribuições do Assistente Social, na área de gestão de pessoas, alerta-nos 

para as recusas das demandas que se apresentam para o Serviço Social, enaltecendo: 

 

Vou falar do ponto de vista da prática, tanto aqui nesse espaço, como num 

outro espaço que eu tenho experiência, o que eu faço com a aquela história: 

Olha, isso não é para o Serviço Social! Pra mim, se chegou pro Serviço 

Social, se chegou a demanda pra mim, eu não tenho que dizer se é ou não. O 

que eu tenho que fazer é entender, compreender, interpretar e encaminhar: 

Se eu vou caminhar no âmbito do Serviço Social ou se eu vou encaminhar 

para outro âmbito. Eu não posso pensar assim: Ah! Não é pra mim. Não 

chegou. Às vezes acontece, assim: a pessoa chega na sala, nem começa abrir 

a boca, a Assistente social já diz que não é para o Serviço Social. Nem 

escuta, nem faz uma escuta! Não faz nem uma escuta qualificada! Então, eu 

penso se chegou pra gente, vamos escutar a pessoa. Você está diante de um 

ser! De repente o gerente te manda um e-mail, ou telefona para o Serviço 

Social pedindo informação sobre a situação de um empregado que está no 

hospital, aí você nem escuta direito o que ele está falando e já diz: olha, isso 

aqui é com outra gerência! Isso não é do Serviço Social! Eu preciso escutar o 

que ele tá falando. Mais do que isso, eu vou dar uma resposta, não 

necessariamente aquela que ele quer ouvir! Então, eu tenho essa 

compreensão! [...]. Do ponto de vista dos questionamentos: Ah! O que é 

matéria do Serviço Social? Ah! Os Administradores e os Psicólogos estão se 

apropriando do que é do Serviço Social! Eu acho que a gente fica muito 

nessa preocupação e acaba perdendo. Uma coisa é tá lá no papel, outra coisa 

é você está aqui, compreendendo que é o meu objeto de trabalho: é esse ser 

humano. Então, eu vou escutar e eu vou dar atenção a ele; e eu vou dar os 

encaminhamentos. Eu não estou falando de encaminhamento do ponto de 

vista que eu sou boazinha, não! Eu tenho que escutar. Eu tenho que ter o 

mínimo de competência para compreender toda uma rede. Eu tenho que 

saber onde tem uma delegacia de mulher. Então, é dessa visão sistêmica que 

o Assistente Social tem que se apropriar desde a Universidade. (MARILÉA 

PORFÍRIO, 2014). 

 

A leitura da realidade, o conhecimento acerca dos canais de proteção dos usuários e as 

habilidades para uma escuta técnica qualificada são elementos apontados no discurso da 

entrevistada como aspectos essenciais para a atuação do Assistente Social nas organizações, 

independentemente da área: empresa, escola, hospital, dentre outras. Fundamental 

destacarmos a diferença que existe entre uma visão de totalidade e a visão sistêmica, pois 

observamos que, no discurso das entrevistadas, essas terminologias são mencionadas como 

sinônimas fossem. 

A abordagem sistêmica ou “Teoria Geral dos Sistemas” surgiu a partir de estudos 

desenvolvidos na área da Biologia, com a finalidade de conjugar conceitos de diversas 
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ciências sobre um determinado objeto de pesquisa. Essa perspectiva de abordagem se 

disseminou para várias áreas do conhecimento (como a Psicologia e Administração), 

compreendendo que o sistema é composto por conjunto de elementos interdependentes ou 

grupos de unidades combinadas que formam um todo organizado (CHIAVENATO, 2000). 

 Enquanto a totalidade consiste em uma categoria de análise que compreende a 

realidade social não como um “todo” constituído por “partes” funcionalmente integradas, mas 

“como um conjunto ou totalidade de estruturas autônomas que se influenciam 

reciprocamente” (KOSIK, 2011, p.61); em outros termos, a totalidade concreta, como 

concepção, dialético-materialista, do conhecimento, significa um processo indivisível.  

A partir dessa perspectiva, a violência é apreendida não como um fato isolado mas 

como uma parte (totalidade de menor complexidade) estrutural de um todo: “totalidade 

concreta inclusiva e macroscópica, de máxima complexidade” (NETTO, 2011, p. 56). As 

dimensões da violência não são analisadas como partes estanques que podem ser separadas e 

compreendidas isoladamente, mas como elementos que se completam como um todo 

imbricado e articulado. É partindo dessa perspectiva apreendemos a prática do assédio moral 

não como um problema que existe apenas entre uma vítima e um agressor, mas sim sob uma 

abordagem que considera relevante os aspectos sociais, políticos, econômicos, históricos e 

organizacionais.  

Em relação às recusas das demandas que se apresentam para o Assistente Social, 

apontada pelas entrevistadas, consideramos que nesse debate é preciso reconhecer que a 

matéria do Serviço Social é algo povoado por várias outras profissões, logo nos inquietamos 

com as seguintes reflexões: Será que é importante definir qual é a fatia da realidade que é 

específica do Serviço Social? Ao passo que definimos, também não estaremos isolando e 

negando outros espaços? Nesses termos, defendemos que o Assistente Social necessita 

compreender que a identidade da profissão não é constituída por meio da seleção de 

propriedades ou de fatias da realidade que lhes são únicas, mas por meio de formas 

particulares de ser e agir. 

Em síntese, as entrevistadas apontaram o atendimento social, os encaminhamentos, o 

diálogo, o estudo social, as orientações, as atividades educativas e a mediação de conflitos 

como competências profissionais para o enfrentamento do assédio moral no ambiente do 

trabalho. Entretanto, importa considerarmos que o exercício profissional do Assistente Social 

na área de gestão de pessoas não se restringe ao atendimento das demandas inerentes ao 

assédio moral no ambiente de trabalho. 
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Nas organizações, empresariais ou não, tem-se acentuada a inserção dos Assistentes 

Sociais na área de recursos humanos, assumindo, principalmente, a função de mediador das 

soluções de “carências” e dos conflitos existentes entre os trabalhadores. Nesse campo de 

atuação, inicialmente, os profissionais de Serviço Social assumiam atividades direcionadas 

apenas à administração de benefícios sociais, de forma burocrática, mas apesar dessas ainda 

se manterem no rol da atuação profissional, atualmente, os Assistentes Sociais também 

passaram a ser requisitados para atuarem na orientação e nos encaminhamentos das demandas 

da classe trabalhadora. De acordo com Iamamoto ( 2008, p. 130): 

 

 Acompanhando ou não os processos de reestruturação produtiva, a alteração 

das formas de gestão da força de trabalho nas organizações vem 

diversificando as requisições feitas aos Assistentes Sociais. Esses têm sido 

chamados a atuar em programas de “qualidade de vida no trabalho”, saúde 

do trabalhador, gestão de recursos humanos, prevenção de riscos sociais, 

círculos de qualidade, gerenciamento participativo, clima social, 

sindicalismo de empresa, reengenharia, administração de benefícios 

estruturados segundo padrões meritocráticos, elaboração e acompanhamento 

de orçamentos sociais, entre outros programas. 

 

Em outros termos, os Assistentes Sociais na esfera empresarial, mas especificamente 

nas unidades de recursos humanos/ gestão de pessoas, desempenham atividades relativas aos 

setores de saúde, à integração social, à administração de benefícios, à atenção psicossocial, ao 

acompanhamento social dos afastamentos por motivo articulados a saúde mental e/ ou 

acidente de trabalho, dentre outros. Esses profissionais também desenvolvem programas e 

projetos, realizam visitas domiciliar e hospitalar, elaboram relatórios e pareceres técnicos, 

orientam os empregados e seus familiares, dentre outras atividades.  

 Quanto à atuação dos Assistentes Sociais no campo da saúde do trabalhador, é 

importante considerarmos que, apesar das limitações existentes, desde as décadas de 1940 e 

1950, esse vem sendo um dos principais objetos de demandas para o Serviço Social nas 

empresas brasileiras, em face das exigências e preocupações dos sindicatos e dos 

trabalhadores, bem como, dos próprios empregadores. 

Não obstante, na defesa da saúde do trabalhador, é possível considerar interesses 

divergentes, pois enquanto os empresários pensam sob a perspectiva de manter o potencial 

produtivo da força de trabalho, para o trabalhador esse tema está associado aos seus processos 

vitais, isto é, ao direito de manter preservados os aspectos físico, psíquico e social, 

constitutivos do ser. A partir desse direcionamento, Freire (2008, p.180, grifo do autor) 

assinala: 
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Em face dessa importância, a saúde do trabalhador constitui uma expressão 

concreta e privilegiada, da realidade sócio- econômica e política das 

relações de trabalho. Suas evidências indiscutíveis facilitam o 

desvendamento das contradições ocultas por trás do discurso dominante, 

primordialmente, mistificador, possibilitando a constituição de sujeitos 

políticos em torno da luta pelo direito à saúde e condições de trabalho que 

não agridam. 

 

A saúde do trabalhador, dessa forma, assume significado social, político e econômico, 

pois implica diretamente na produtividade empresarial; na qualidade dos serviços e produtos; 

na competitividade; e nos gastos com os trabalhadores acidentados ou doentes. Mediante as 

forças contraditórias e os interesses divergentes, o investimento em espaços e processos de 

reprodução material e social da força de trabalho, nas empresas, vem se ampliando, 

repercutindo inclusive no mercado de trabalho dos Assistentes Sociais. 

Nos últimos anos, com a abertura das fronteiras que dividiam o saber entre as 

profissões, a tendência é a qualificação sobrepor os diplomas, isto é, o mais importante é o 

aperfeiçoamento demonstrado na qualificação profissional no mercado competitivo do que o 

certificado de conclusão de um curso de graduação. A título de exemplo, registramos que para 

os Assistentes Sociais se inserirem no espaço sócio-ocupacional das empresas, os 

conhecimentos exigidos abrangem habilidades e qualidades pessoais. Iamamoto (2008, p. 

130- 131, grifo do autor) assevera que: 

 

A área citada requer conhecimento e capacidade operativa no exercício de 

funções de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento de pessoal, 

administração de salários, avaliação de desempenho e benefícios. O 

Assistente Social tem sido solicitado ainda para atuar no campo de 

treinamento e reciclagem de pessoal, no desenvolvimento de programas 

voltados à saúde do trabalhador (prevenção de: stress, do uso de drogas, de 

doenças sexuais transmissíveis, de acidentes de trabalho e atendimento à 

saúde da mulher), coordenação de programas de escolarização, programas de 

atenção à saúde, envolvendo acompanhamento de pacientes, inserção em 

equipe interdisciplinar etc. 

 

Da mesma forma que as bases estruturais da Administração de Recursos Humanos 

(ARH) sofreram alterações, ao longo dos anos, o Serviço Social também vivenciou 

transformações, principalmente, a partir do processo de reestruturação produtiva que implicou 

graves consequências para a sociedade e para classe trabalhadora, sob a influência da 

ideologia do neoliberalismo, que transfere sistematicamente os capitais ao mercado 

financeiro. Freire (2006, p. 34) considera que: 
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As contradições ampliadas revelam-se na reestruturação produtiva, que se 

insere na reestruturação política, social e econômica do novo estágio de 

acumulação. Ela constitui o novo modelo de racionalização das empresas, 

determinando modificações na sua estrutura, nas políticas econômicas de 

expansão, nos processos de produção, organização e gestão da força de 

trabalho, com ênfase no controle do processo de trabalho e na criação de 

uma nova cultura pautada na competitividade do mercado globalizado (grifo 

do autor). 

 

Esse debate é que nos direcionam a apreender os motivos que redundaram na 

ampliação do mercado profissional do trabalho dos Assistentes Sociais na esfera empresarial. 

A requisição dos Assistentes Sociais nesse campo de atuação profissional se fundamenta, 

principalmente, na importância atribuída à preservação da qualidade da força de trabalho dos 

empregados, passíveis de ser impactadas tanto pelas carências materiais a qual vivencia o 

trabalhador, como pelo surgimento de comportamentos considerados divergentes nas 

organizações que podem interferir no processo de crescimento da produtividade.  

As empresas, por exemplo, enquanto representantes institucionais do capital, passaram 

a solicitar a atuação dos Assistentes Sociais para desenvolver trabalhos com conteúdo 

“assistencial” e “educativo” junto aos trabalhadores e aos seus familiares, bem como para 

propor estratégias de superação dos obstáculos que impedem a adaptação da classe 

trabalhadora junto às metas estabelecidas pelas organizações (MOTA, 2008).  

Em outros termos, os motivos que determinam a requisição dos Assistentes Sociais 

nas organizações empresariais correspondem tanto ao interesse técnico em propor uma 

administração racional e científica dos serviços sociais nas organizações quanto político ao 

identificar, por exemplo, a necessidade de mediar os conflitos e interesses entre as classes 

dominantes e os trabalhadores. Esses são os elementos que endossam as empresas tanto a 

prestar assistência aos seus empregados como a contratar um Assistente social para atuar 

junto à força de trabalho.  

Entretanto, é preciso reconhecer que essas postulações não são suficientes para 

apreender o exercício profissional enquanto ação socialmente determinada e construída no 

interior de uma dinâmica entre as classes sociais, apesar de indicar que a requisição 

profissional é produto da relação de dominação/ subordinação entre as classes (MOTA, 2008). 

É preciso considerarmos a maneira como essas relações se apresentam e se constroem no 

interior de um processo de correlação de forças entre as classes para assim identificarmos os 

reais determinantes da requisição do Serviço Social nas empresas. 

A ascensão do capital, a retração do Estado no campo da garantia dos direitos sociais, 

a ampliação da transferência de responsabilidades para sociedade civil no campo da prestação 
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de serviços sociais e a expansão da filantropia empresarial por parte das denominadas 

“empresas cidadãs
233

”, conduz-nos ao entendimento constatado por Mota (2008) de que os 

Assistentes Sociais não são requisitados diretamente pelos trabalhadores, mas sim pela classe 

dominante. 

Em outras palavras, a classe trabalhadora não luta para exigir a presença dos 

profissionais de Serviço Social nas empresas; na verdade, solicitam o atendimento das suas 

necessidades e/ ou “carências”. Essa postulação nos permite inferir que a inserção dos 

Assistentes Sociais nas organizações empresariais, ocorreu com a perspectiva de atender, 

exclusivamente, aos interesses do capital, embora esses profissionais sejam reconhecidos 

como um técnico para “assistir carentes” (MOTA, 2008). 

No entanto, Mota (2008) argumenta que essa interpretação dificulta qualquer 

movimento direcionado a um processo de ruptura entre os objetivos profissionais e os do 

capital, negando inclusive o campo institucional de atuação. Assim, a autora destaca que é 

importante considerarmos que as classes sociais se materializam em uma relação 

contraditória, assim como a mediação do Serviço Social que ora pode servir ao capital, ora ao 

trabalhador, dependendo do estágio da correlação de forças e das opções políticas dos seus 

agentes. 

Em torno do debate sobre o assédio moral, no ambiente de trabalho, indagamos às 

entrevistadas sobre os desafios enfrentados pelos profissionais de Serviço Social, que atuam 

na área de gestão de pessoas, no atendimento das demandas relacionadas a essa expressão da 

violência. Assim, inicialmente, as Assistentes Sociais pontuam as dificuldades encontradas no 

processo de delimitação das competências e atribuições profissionais, conforme mediações do 

discurso abaixo:  

 

Eu acho que tanto os usuários do Serviço Social [...] de uma forma geral, a 

sociedade brasileira, como um todo, ela não tem muito claro: do que é na 

verdade objeto do Serviço Social? Eu acho que aquela visão do 

assistencialismo ainda tá muito arraigada na nossa profissão; de que você tá 

ali só pra executar programas, benefícios; você é aquela moça boazinha, 

sorridente. Então, eu acho que essa visão não é o que o Serviço Social na 

verdade realiza, hoje. Não é o que o nosso Projeto Ético Político coloca; eu 

acho que ela ainda é um pouco distorcida. A sociedade ainda vê o Assistente 

Social como aquela pessoa que faz a mediação, mas muito ainda sobre o 

olhar assistencialista (BIA ABRAMIDES
234

, 2014). 
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  Expressão pronunciada nos estudos de Iamamoto (2008) para se referir às empresas que investem em 

projetos comunitários considerados de interesse social. 
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 Bacharel em Serviço Social desde 1992. Atua como Assistente Social há 6 (seis) anos em uma Sociedade de 

Econômica Mista. Atualmente, executa as suas atividades como Assistente Social na área de Gestão de Pessoas, 

mas relata que já atuou na mesma empresa, durante 9 (nove) meses, na área de Saúde. Possui Especializações em 
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A entrevistada Ana Guedes
235

 (2014) aponta essas dificuldades em delimitar as 

atribuições e competências do Assistente Social no âmbito da área de gestão de pessoas, 

enquanto espaço sócio-ocupacional: 

 

[...] em gestão de pessoas, eles realmente, eles querem que a gente faça de 

tudo um pouco. Eles sabem aonde vai o Serviço Social ou não. Já o 

funcionário não sabe. Não sabem, eles estão aprendendo.  

 

De acordo com as entrevistadas, as dificuldades inerentes ao dimensionamento das 

competências, das atribuições e até da matéria-prima de atuação do Assistente Social, por 

vezes, advêm do próprio profissional, assim assinala, a entrevistada Rosalina Cruz
236

 (2014):  

 

E, a dificuldade, muitas vezes é do próprio Assistente Social se perceber 

enquanto profissional que não só critica, mas enquanto profissional que tem 

que responder uma demanda institucional e que ao mesmo tempo tem que 

fazer mediações pra que possa atender o interesse do trabalhador. Então, se 

ele não se insere nesse espaço de planejamento, ele automaticamente perde 

uma oportunidade de tá frente de uma política para além de tá executando. 

Então, uma das dificuldades é estarmos enxergando dessa maneira, porque 

infelizmente ainda tem muitas pessoas da nossa profissão- e eu não estou 

colocando a culpa na nossa profissão- mas tem muitas pessoas que até infla 

esse estereótipo que se tem do Assistente Social. [...]. Porque o que eu 

percebo muito é que a gente só tá na execução, no planejamento muitas 

vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue se inserir. Então, uma das 

dificuldades é essa: ser encarado como meramente executor de atividades e 

não como uma pessoa capaz de pensar e planejar algum tipo de política ou 

algum tipo de atividade. [...]. Mas, tem também o estereótipo que se cria em 

relação ao Assistente Social: como a pessoa que critica tudo! Que ver tudo 

do ponto negativo! Que não apresenta soluções.  

 

Iamamoto (2012) defende que maior dificuldade do Assistente Social na identificação 

do caráter privativo das atividades não está na descrição dessas, mas sim na definição do que 

é matéria, área ou unidade de Serviço Social. Esse desafio implica a necessidade de 

construção de um projeto profissional, inscrito em prerrogativas que articulem as condições 
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235

 Bacharel em Serviço Social desde 2002. Atua na área de Recursos Humanos de uma Empresa Privada há 

5(cinco) anos. Relata que inicialmente havia trabalhado na organização como Técnica em Enfermagem, mas 

hoje executa as atribuições de Assistente Social, apesar de estar registrada no seu contrato de trabalho e na sua 

CTPS a função de Analista em Recursos Humanos. Logo, cumpre uma jornada de trabalho de 40h/semanais e 

não de 30h/ semanais, conforme a prevê a Lei 12.317/2010, que regulamenta a jornada dos Assistentes Sociais. 
236

Bacharel em Serviço Social desde 2012. Assistente Social há 1 (um) ano e 5 (cinco) meses na área de 

“Desenvolvimento de Pessoal” de uma Autarquia, com ramo de atividade em educação. Atua, sob o regime 

estatutário e com uma jornada de 40h/semanais. Não possui especialização, mas atualmente é mestranda de um 

programa de pós-graduação na área de “Trabalho, Estado e Política Social”. 



201 

 

macrossocietárias que estabelecem o campo sócio-histórico no qual exerce a profissão; com 

as respostas técnico- operativas e ético- políticas dos agentes profissionais (IAMAMOTO, 

2012).  

Como desafio, as entrevistadas também pontuam a escassez de referencial teórico 

sobre o exercício profissional do Assistente Social na área de gestão de pessoas, bem como a 

carência de estudos acerca do assédio moral na área do Serviço Social. Assim, discorre a 

Assistente Social Rosalina Cruz
237

 (2014): 

 

Isso é muito difícil! Porque tem uma literatura muito escassa! Na verdade, eu 

nunca vi uma literatura que articule o assédio moral com as atribuições do 

Serviço Social, mas pela prática: Não a prática pela prática, mas a prática 

embasada com todo conhecimento teórico que eu conseguir acumular 

durante a graduação, porque até quando eu cheguei aqui, eu fiquei me 

perguntando: Meu Deus, eu nunca vi algo específico no âmbito da gestão de 

pessoas; então, como é que eu vou trabalhar no âmbito de gestão de pessoas 

se não tem nada! Não tem literatura pra eu estudar sobre isso! Aí, com o 

tempo o que eu fui percebendo? Que o conhecimento teórico acumulado 

durante a graduação, digamos, iluminou a minha prática, enquanto 

Assistente Social, embora não tenha sido específico pra esse ambiente de 

trabalho, mas foi uma formação genérica que me proporcionou o mínimo de 

conhecimento, pelo menos, pra que eu pudesse ter uma atuação, que, de fato, 

atendesse o que se espera de uma Assistente Social.   

 

Em relação ao assédio moral no ambiente do trabalho, o Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS) já se manifestou intolerante, convocando todos os Assistentes Sociais a se 

inspirarem nos princípios do Código de Ética Profissional e a se manterem alertas nos 

diversos espaços ocupacionais, denunciando essa “violência insidiosa e difícil (porém não 

impossível) de ser identificada”, ao Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) de sua 

jurisdição, com vistas a preservar a autonomia profissional e combater a proliferação desse 

tipo de violência nas relações de trabalho (CFESS, 2011). 

Apesar desse posicionamento, constamos a carência de estudos, pesquisas e 

publicações sobre o assédio moral na área de Serviço Social, principalmente, a partir do 

levantamento bibliográfico e documental que realizamos sobre o assédio moral no âmbito do 

Serviço Social, a partir dos anais publicados nos 03 (três) últimos Encontros Nacionais de 

Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS); e Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais 
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(CBAS): XII CBAS/2007, XIII CBAS/2010 e o XIV CBAS/2013; e o XI ENPESS/2008, XII 

ENPESS/ 2010, XIII ENPESS/2012.  

Nesse levantamento, identificamos apenas um trabalho publicado no XIV CBAS/2013, 

realizado em Águas de Lindóia- SP, intitulado “O assédio moral nas relações de trabalho do 

Assistente Social: aproximações do debate sobre o adoecimento do trabalhador” (SILVA, O., 

2013)
238

. Em relação ao ENPESS, não encontramos publicações no intervalo de tempo 

delimitado que discutissem, de forma direta ou indireta, o assédio moral. Entretanto, como o 

mestrado ocorreu entre os anos de 2013 e 2015, e o XIV ENPESS foi realizado no ano de 

2014, em Natal-RN, decidimos averiguar as produções publicadas nos anais deste encontro. 

Assim, identificamos os seguintes 3(três) trabalhos: “Assédio sexual e moral contra a 

mulher na esfera produtiva: reflexos da desigualdade de gênero” (FERREIRA; LEITE;  

FREIRE, 2014); “Processos de trabalho e assédio  moral: uma investigação entre os 

trabalhadores bancários” (COIMBRA; RANGEL; PERREIRA, 2014); e “Serviço Social e o 

Assédio Moral no ambiente do trabalho: que relação é essa?”, (SOUZA, 2014).  

Em relação aos periódicos de grande circulação na área de Serviço Social, realizamos 

uma pesquisa junto às produções e estudos, publicados na Revista “Serviço Social e 

Sociedade” e na Revista “Temporalis”, nos últimos 05 (cinco) anos. Assim, entre os anos de 

2009 e 2013, não identificamos nessas, publicações que tratassem do assédio moral. Importa 

ainda destacarmos, o levantamento bibliográfico sobre o assédio moral e o assédio sexual, 

realizado por Diniz (2014), junto das principais fontes acadêmicas de pesquisa: o banco de 

teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 

(CAPES) e a base bibliográfica da Scientific Electronic Library Online (Scielo). 

Nesse processo, Diniz (2014) constatou que entre as teses, dissertação e artigos, 

publicados entre os anos de 2001 e 2012, os Programas de Pós-Graduação que mais se 

destacaram nas produções sobre o assédio moral e o assédio sexual foram os relacionados aos 

Cursos de Psicologia e do Direito. Essa constatação permite compreendermos que essas 

expressões da violência são tratadas essencialmente a partir de dois vieses de abordagens: o 

da individualização ou psicologização dos comportamentos humanos dos envolvidos nas 

situações agressivas, e o da judicialização (DINIZ, 2014). 
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A partir dessa tendência de concentração dos estudos sobre o assédio moral nas áreas 

de conhecimento do Direito e da Psicologia, a entrevistada Bia Abramides
239

 (2014) assinala: 

 

O assédio moral é um tema que pra mim, que tô hoje em uma empresa, numa 

área empresarial, pra mim me instiga muito e fico triste quando vejo, quando 

a gente vai buscar referências, a gente vai buscar alguma coisa que trata da 

temática dentro do Serviço Social, isso ainda não tá amadurecido. Então, de 

repente a gente vai ter que buscar o quê que a Psicologia Social traz a 

própria Sociologia, o próprio Direito, a área do Judiciário. [...] Então, a gente 

falar de assédio moral tem muita gente que não entende, é como se a gente 

tivesse falando de história de bruxas. Eu acho que falar disso é tá falando do 

que a nossa sociedade tá colocando pra gente. Sempre vai tá surgindo 

questões relacionadas ao mundo do trabalho e o assédio moral tá relacionado 

o mundo do trabalho, a gente não tá imune. Então, tudo que tá relacionado 

ao mundo do trabalho que envolve conflitos de interesses, com certeza vai 

ter questões de assédio moral aí perpassando essas relações. Então, o Serviço 

Social tem que se apropriar cada vez mais, principalmente, pra quem vai 

trabalhar na área empresarial, pra quem vai trabalhar em empresa; não que 

isso não aconteça em outras instituições: Não! Acontece!  

 

Mediante apreensões, importa reconhecermos que a produção do conhecimento e/ou 

dos estudos sobre um determinado assunto surge a partir do real, isto é, a partir das demandas 

reais, postas as categorias profissionais, que se transformam em objeto de estudo. Nesses 

termos, ao constatarmos a carência de estudos sobre o assédio moral na área do Serviço 

Social, defendemos a ampliação e o aprofundamento do debate sobre essa expressão da 

violência, com a perspectiva de subsidiar as ações e estratégias profissionais, do Assistente 

Social, no processo de enfrentamento e prevenção dessa prática. Com esse direcionamento, a 

entrevistada Mariléa Porfírio
240

 (2014) assinala: 

 

Então, eu acho que na questão do assédio, eu acho que a gente ainda é muito 

capenga, é preciso se estudar mais sobre isso e aí, é uma interface 

interessante com a Psicologia. Eu não to dizendo que a gente vai se apropriar 

do atendimento da depressão, mas que a gente precisa pelo menos saber 

quais são os sinais do sofrimento, para fazer os devidos encaminhamentos. 

Não é que a gente vai fazer psicoterapia, não! Mas, no mínimo, a gente 

precisa se apropriar melhor das demandas. Isso não é do mundo moderno, 
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mas a gente tá falando mais agora! [...]. E os quatro anos da academia vai ser 

preciso para engrossar o caldo!  

 

O processo de formação profissional também foi identificado pelas entrevistadas como 

um desafio que se lança para a categoria profissional dos Assistentes Sociais, principalmente 

com o crescimento acentuado dos Cursos de Graduação à Distância em Serviço Social, sem 

qualquer compromisso com o ensino substantivamente de qualidade. Assim, discorre a 

entrevistada Bia Abramides
241

 (2014):  

 

Agora, em relação à habilidade do Assistente Social para fazer uma leitura 

da realidade, [...], eu faço as minhas críticas também, porque eu acho que a 

banalização da educação em nível superior, hoje, e particularmente do 

Serviço Social, assim como de outros cursos também, principalmente, esses 

cursos à distância. Eles têm fragilizado muito esse olhar do profissional, essa 

prática profissional. Eu acho também depende muito da formação que você 

teve, na sua faculdade; do seu posicionamento também; do Projeto Ético-

Político que você escolheu pra você; porque o que eu vejo também, hoje, são 

alguns profissionais não terem o Projeto Ético- Político do Serviço Social 

como norteador da sua prática. Então, eu acho que isso acaba se perdendo no 

meio do caminho. Não sei se por conta da educação de hoje; aos cursos à 

distância que a gente tá aí vendo surgir cada vez mais. Mas, acho que tem 

uma fragilidade sim, do profissional, também.  

 

Esses cursos de modalidade à distância vêm se expandindo no país, em atendimento 

aos interesses do mercado e em detrimento do compromisso com o ensino superior, como um 

direito de todos e dever do Estado. O processo de formação profissional disponibilizado 

nesses moldes não garante a articulação do ensino, da pesquisa e da extensão; desvirtua o 

acesso a conhecimentos essenciais a apreensão da realidade social, em sua totalidade e 

complexidade; bem como, colide com os conteúdos, habilidades e competências estabelecidas 

nas Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço Social (DAHMER, 2008). 

A proposta pedagógica (bibliografia utilizada, avaliações, estágios curriculares, perfil 

dos tutores, dentre outros componentes) confronta, expressamente, o direcionamento e 

compromisso ético-político da categoria profissional, inscritos no Código de Ética dos 

Assistentes Sociais; e na Lei 8.662/1993 (normativo que regulamenta a profissão). Colidem 

com os instrumentos normativos relacionados ao estágio, expressos nas resoluções emitidas 
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pela CFESS, e na Política Nacional de Estágio, de 2010. Daí, decorre a fragilidade da 

formação e atuação profissional dos Assistentes Sociais, distanciadas das prerrogativas 

impressas no Projeto Ético-Político da profissão. 

A partir dessas considerações, não assumimos a pretensão de desqualificar os avanços 

nas técnicas e inovações pedagógicas que combinam o uso da tecnologia e da interatividade 

como suporte para o processo de ensino-aprendizagem. Na verdade, esses apontamentos 

direcionam o debate em favor da democratização do acesso ao ensino superior, por via da 

igualdade de condições e do reconhecimento da educação como um direito, e não como uma 

mercadoria. Nesse sentido, o processo de formação profissional do Assistente Social se revela 

como um desafio para a categoria, pois implica diretamente o fazer profissional, conforme 

também ressalta a entrevistada Mariléa Porfírio
242

 (2014): 

 

O que eu acho é que, eu tô muito afastada da academia, mas as últimas 

estagiárias que eu tenho visto, não só no RH- eu não sei o que está 

acontecendo- mas, eu percebo é que a academia está precisando muito 

trabalhar a questão teórica, mesmo. Claro que tem a questão da história, de 

onde você veio e tudo. Mas, eu penso aquilo que a gente até a gente reclama 

muito, na academia: Ah! É muita teoria. Eu acho que não é muita teoria. Eu 

acho que é uma teoria pouco, ainda, aprofundada. Essa percepção de mundo, 

e olhe que eu fui formada em uma época de muitas mudanças curriculares, 

mas eu percebo que da minha época da formação ficou muito em mim essa 

necessidade de aprofundar os conceitos, pra ter essa compreensão. Porque, 

qualquer espaço que você for, seja qualquer instituição, ou seja, em uma 

Companhia de Água ou em uma Escola, você tem que ter essa visão 

aprofundada.  

 

As precárias condições de trabalho e a falta de valorização das habilidades e 

competências dos Assistentes Sociais foram mencionadas pelas entrevistadas como elementos 

que dificultam, substantivamente, o exercício profissional na área de gestão de pessoas, 

conforme os discursos abaixo destacados: 

 

Eu vou dizer um desafio, mas eu acho que nem se restringe ao âmbito de 

gestão de pessoas: a falta de valorização profissional em relação ao 

Assistente Social, no sentido de [...]. Quando eu cheguei aqui o Assistente 

Social não tinha uma sala pra fazer entrevistas e isso é muito comum nos 

espaços. E a gente tem que ficar pedindo sala, então quer dizer: a 

organização, [...] me exigia fazer entrevista, mas não me dar às condições 
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necessárias para realizar o meu trabalho. Só recentemente, nós conseguimos 

uma sala para fazer entrevistas. (ROSALINA CRUZ
243

, 2014). 

 

As pessoas encaminhavam pro Serviço Social ou eles vinham 

espontaneamente. Geralmente, o trabalhador procura aqui ou então, 

realmente, eu pouco realmente podia fazer outras atividades, porque era 

muito de escuta de trabalhadores queixando-se realmente de problemas, 

dentre eles assédio. Não tínhamos uma sala [...], mas aí a gente reivindicou 

ter uma salinha pra que a gente escutasse de forma sigilosa. (CANDIDA 

MOREIRA
244

, 2014). 

 

O sigilo profissional consiste na preservação dos usuários e de todas as informações 

que lhes digam respeito, mesmo que elas não tenham sido reveladas diretamente 

(BARROCO; TERRA, 2012). Esse compõe a ética profissional, logo as condições de trabalho 

que impede o resguardar da vida privada dos sujeitos de direitos (como é o caso de um espaço 

reservado para a escuta profissional), comprometem não só o exercício profissional dos 

Assistentes Sociais, como também os pressupostos e valores expressos no Código de Ética da 

profissão. 

Em relação aos desafios concernentes às condições de trabalho, a entrevistada Ana 

Guedes
245

 (2014) menciona o não cumprimento e/ou reconhecimento dos direitos dos 

Assistentes Sociais, enquanto categoria, por parte das organizações empregadoras; como é o 

caso da jornada de trabalho de 30 horas semanais, em vigor com a publicação da Lei n. 12. 

317/ 2010. Nesses termos, a entrevistada discorre: 

 

Nessa empresa, o reconhecimento da necessidade do Serviço Social, isso 

eles têm. Agora até ser reconhecido o direito da nossa categoria profissional, 

de ter a carga horária de 30 horas, isso a gente ainda tá anos-luz de distância 

de chegar lá![...] Eu acredito que poderia até ocorrer assédio moral comigo, 

se eu exigisse a jornada de assédio.  Quando eu estive na negociação, eu 

aceitei. Já negociei antes! [...] antes foi conversado: a gente vai precisar de 

uma carga maior; e pra ter uma carga horária maior não dá pra assinar a 

carteira de trabalho como Assistente Social; o quê você acha, disso?;  o bom 

disso é que você pode crescer de cargo; se você for Assistente Social, se 

você mudar, a gente não pode mudar o horário e a faixa salarial.  Na carteira 
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está analista de RH [...] mas as atribuições são de Serviço Social. Mas, na 

verdade dentro das atribuições de analista de RH é um mundo de atuação do 

Serviço Social. [...]. No início, eu não aceitei. Eu disse: não, eu quero 

trabalhar, mas eu quero trabalhar com as seis horas, com a carteira assinada. 

Aí eu passei mais um ano como técnica de enfermagem. [...] Hoje não me 

incomoda mais, mas claro que se eu tivesse como estar trabalhando 30 horas. 

Se eu tivesse uma oportunidade de estar numa outra empresa.  

 

No que consiste o assédio moral no ambiente do trabalho, as Assistentes Sociais, 

entrevistadas destacaram os desafios inerentes ao processo de identificação e reconhecimento 

dessa prática abusiva e degradante, como expressão da violência do e no trabalho. A forma 

como se manifesta a prática do assédio moral (silenciosa, velada ou camuflada), por exemplo, 

tanto dificulta o reconhecimento dos elementos constitutivos dessa prática como inviabiliza a 

construção de provas, assim aduz a entrevistada Yara Spadine
246

 (2014): 

 
O assédio moral é uma temática muito velada. As pessoas também têm um 

receio muito grande. Eu acho que a complexidade de tipificar, até no âmbito 

judicial. A série de provas que você tem que ter dificulta muito, 

principalmente, quanto à vítima já está em um nível de fragilidade, muito 

grande. Então, ela precisa ter uma postura mesmo assim, muito forte pra 

enfrentar e romper. E até quando pego um servidor do tipo que fala, eu 

coloco: Ah! É muito importante o fato que a senhora divulga! Ela coloca 

para os colegas, para as chefias. Chega na perícia médica e faz essa 

denúncia, daquele setor. Que a gente até consegue identificar já alguns 

setores que tem uma incidência maior. Apesar do primeiro momento, eu ter 

falado que é difícil de traçar um perfil, mas a incidência a gente consegue 

sabe, de uma forma ou de outra. Então, assim, é muito importante romper 

com o silêncio do fato! E eu acho que é isso: pelo receio que as pessoas têm, 

não só da vítima, mas também dos profissionais, dos envolvidos.  Tanto que 

quando eu vi essa instituição trabalhar o assédio moral, em um seminário.  

 

Outro desafio consiste em romper com o silêncio das vítimas, que por medo de perder 

o emprego ou de sofrer novas represálias, decidem ocultar as suas dores e até processo de 

adoecimento. É importante destacarmos que a própria tendência de se banalizar e/ ou 

naturalizar o sofrimento e as agressões vividas no ambiente de trabalho também se revelam 

como uma problemática para o enfrentamento do assédio moral, pois, ao denominar toda ação 

conflituosa de assédio, por exemplo, o sistema acaba por mascarar os efeitos nocivos dessa 

prática na vida das pessoas. 
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O desafio é romper com o silêncio, de todas as formas. E a instituição tomar 

pra si esse combate, sabe?! Eu acho que a gente, também, não pode só deixar 

a cargo do servidor. É colocar mesmo no âmbito político [...]. Eu acho que 

vamos caminhar pra isso. Estamos tendo uma política agora para pessoas 

com deficiência. E eu acho que vamos caminhar para uma política mesmo de 

combate ao assédio moral, pela demanda crescente. Eu acho que é porque 

está se revelando mais; e o nosso setor é o que está sendo mais acionado do 

que antes. Porque, muitas vezes ficava só no âmbito do Médico Assistencial: 

adoecia, [...] aí o Médico Assistencial ficava fazendo aquele 

acompanhamento; só que hoje a Medicina do Trabalho já está 

acompanhando, e vez ou outra, temos a avaliação pericial. Que pra ter a 

perícia, precisa ter o afastamento; uma coisa leva a outra. Mas, vários setores 

já estão acompanhando isso. (YARA SPADINE
247

, 2014). 

 

A entrevistada Marilda Iamamoto
248

 (2014) aponta como desafio as limitações do 

exercício profissional do Assistente Social no enfretamento do assédio moral no ambiente de 

trabalho, considerando que esse é um processo que depende de vários canais de proteção, logo 

destacamos:  

 

Assim, como essa demanda vem de certa forma camuflada, quer dizer, vem 

porque eu tô doente disso, então você vai encaminhar pra todos os 

profissionais. Daqui a pouco, cadê fulano? Se tratou? Não! Sabe?! E a coisa 

não flui e na verdade aquela pessoa não se sente à vontade, uma coisa que 

aparece muito aqui, de transferir, de sair daquele lugar que o assediador está. 

Então, eu acho que na verdade, vai aparecendo e a gente vai atuando, no que 

vai aparecendo. Na demanda que a pessoa coloca, e a partir que essa 

demanda não tem uma resolutividade no que a gente vai trabalhando, vai 

aparecendo a demanda do assédio e vai aparecendo mais claro. Porque 

muitas vezes, é muito difícil em uma empresa que é tão analisada, até pro 

Serviço Social existe um fluxo, tudo tem um fluxo, tudo tem um caminho, às 

vezes você trabalhar ou tentar intermediar alguma coisa que não esteja 

previsto. 

 

O ato de combater, coibir, prevenir e enfrentar as expressões de violência no ambiente 

de trabalho é uma tarefa que tem múltiplas facetas e, portanto, deve ser executada por 

múltiplos atores (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2011). Nesses termos, para não 

incorrermos na perspectiva de culpabilizar apenas os sujeitos pelos comportamentos 

agressivos, reforçamos a importância de se considerar que os elementos que tanto 

intensificam como condicionam o assédio moral no ambiente de trabalho estão imbricados 
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numa sociabilidade que valoriza a competitividade, a individualidade, o preconceito, a 

discriminação e a intolerância com as diferenças.   

Nesse sentido, a entrevistada Bia Abramides
249

 (2014) assinala: 

 

Eu acho que o principal desafio é, vamos dizer assim, despertar na 

organização esse olhar. Sair da bolha, porque muitas vezes as pessoas acham 

que você tá dentro de uma empresa, aquela empresa é um planeta à deriva no 

universo e aí não sabe que nada tá à deriva e tudo faz parte de um todo. 

Então, eu acho que o maior desafio é você quebrar as barreiras institucionais, 

né?   

 

A organização do trabalho e o perfil das organizações e das chefias imediatas também 

se apresentam como desafios para o enfrentamento do assédio moral, pois, por vezes, incutem 

uma forma de gerenciar pessoas baseada, essencialmente, em comportamentos autoritários, 

agressivos e humilhantes, conforme ressalta o discurso a seguir: 

  

O problema é gestão! Aí esse ano o que, que a comissão de absenteísmo fez? 

[...] Aí tem outra coisa, a comissão de absenteísmo vai fazer seminários de 

gestão, [...] o gestor vai lá e escuta, quando ele volta: O quê, que ele faz? Ele 

joga tudo aquilo no lixo! Ela não precisa daquilo! [...] Nunca muda de 

gestor! Eles mudam de unidade! Ou então, era gerente virá supervisor; ou 

supervisor vira gerente! (MARILDA IAMAMOTO
250

, 2014). 

 

É importante reforçarmos que o assédio moral tende a se disseminar como prática, 

quando não encontra resistências organizacionais, nem regras, autoridade e/ou uma cultura da 

organização que reprove, isto é, medidas e ações que coíbem e punem as situações abusivas 

são inexistentes. Logo, compreendemos que a impunidade potencializa as agressões, “afinal, 

se ele pode, porque eu não?” (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2008, p. 39). 

O assédio moral, nesse sentido, revela-se como um desafio para os Assistentes Sociais 

nos mais variados espaços sócio- ocupacionais, exigindo do profissional capacidade teórico-

metodológica, técnico-operativo e ético-político, para apreender a realidade social, em sua 
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totalidade e complexidade; e propor ações e estratégias de fortalecimento dos usuários, no 

caso: das vítimas da prática do assédio moral. 

No exercício profissional do Assistente Social, a qualificação da intervenção depende 

do manejo dos instrumentos e das técnicas, do domínio das normas (princípios éticos, 

legislação, códigos, dentre outros) que direcionam as ações, bem como do conhecimento da 

realidade. Nesses termos, importa reconhecermos o papel da teoria como possibilidade de 

conhecer a realidade para indicar os caminhos estratégicos, os instrumentos técnico-

operativos que devem ser utilizados e como devem ser manuseados.  

Nesses termos, a partir das apreensões das Assistentes Sociais entrevistadas, 

constatamos que, para apreender as competências e atribuições do Assistente Social perante o 

assédio moral no ambiente de trabalho (ou qualquer outra demanda profissional, que se 

apresente), é preciso considerarmos que o exercício profissional se constitui de uma 

totalidade, inscrita numa relação de unidade existente entre as dimensões: teórico-

metodológica, técnico-operativo e ético-político, as quais apesar de suas particularidades,  

mantêm-se indissociáveis, constituindo-se em níveis diferenciados de apreensão da realidade 

e da profissão. 

Por fim, ao reconhecermos o compromisso da categoria dos Assistentes Sociais, com 

os Direitos Humanos, com a emancipação humana e com a eliminação de todas as formas de 

preconceitos e discriminação, reforçamos a defesa em favor do aprofundamento do debate 

sobre o assédio moral na área de Serviço Social, bem como do desenvolvimento de estudos 

norteados pelas prerrogativas inscritas no Projeto Ético- Político da profissão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apenas quando somos instruídos pela realidade é que podemos mudá-la 

(BERTOLT BRECHT, apud BARROCO; TERRA, 2012).  

 

Ao iniciarmos as considerações finais deste trabalho, percebemos o quanto o 

conhecimento nos transforma, pois aquilo que duvidamos um dia, naturalmente, foi 

desconstruído e revisado, apresentando horizontes e alternativas, mas principalmente 

revelando novas dúvidas e incertezas. Nesse percurso, ora nos perdemos, ora nos 

encontramos, e talvez seja esse labirinto que tanto nos fascinou durante a pesquisa. Pois, 

assim é o conhecimento: “[...] Ri de si mesmo e de suas certezas. É meta da forma, 

metamorfose, movimento, fluir do tempo, que tanto cria como arrasa, a nos mostrar que para 

o voo, é preciso tanto o casulo como a asa” (MAURO IASI, 2015).  

No decurso dessa pesquisa, ao assumirmos o compromisso de analisar as concepções e 

o trabalho dos Assistentes Sociais que atuam na área de gestão de pessoas perante o assédio 

moral, corrido no ambiente de trabalho, constatamos que além dos escassos estudos 

desenvolvidos na área de Serviço Social, o debate acadêmico acerca dessa expressão da 

violência no e do trabalho se concentrava nas áreas da Psicologia e do Direito. 

Em outras palavras, as aproximações com os estudos acerca do assédio moral 

permitiram constatarmos que existe uma forte tendência em se explicar essa prática abusiva 

como um fenômeno de natureza moral ou psicológica, a partir de abordagens que psicologiza 

e/ou judicializa os conflitos interpessoais no trabalho. Importa esclarecemos que o equívoco 

dessa tendência não está em representar falsamente a realidade, mas sim em generalizar as 

suas análises sob o viés apenas da Psicologia ou do Direito, ressaltando o comportamento do 

indivíduo (o perfil do agressor e o das vítimas) como único fator capaz de explicar o assédio 

moral, enquanto as questões relacionadas à sociabilidade, ao modelo de gestão e à 

organização do trabalho são desconsideradas, ou apenas, apontadas, sem as devidas 

mediações. 

Nesses termos, reforçarmos a importância da centralidade ontológica da categoria 

trabalho na vida do ser social- adotada como perspectiva teórica desse estudo acadêmico- para 

apreendermos os elementos determinantes e constitutivos do assédio moral no ambiente de 

trabalho, bem como, os seus efeitos degradantes para a saúde do trabalhador. Ao 

considerarmos a categoria trabalho, em suas dimensões ontológico e histórica, além 

superarmos uma perspectiva de analise reducionista e/ou fenomênica do assédio moral, não 
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distanciamo-nos da historicidade dos acontecimentos, que determinam a relação 

trabalho/capital, degradando o gênero humano. 

O trabalho em cada momento histórico assumiu formas e objetivos que reforçam o 

entendimento de que a existência dos homens está enraizada no trabalho de tal forma que, 

sem ele, nem os homens e nem a história existiriam. Na atualidade, essas transformações 

ocorridas na relação capital/trabalho, baseadas na lógica da dominação e exploração do 

trabalho humano, redefiniram os processos de produção e relações de trabalho, legitimando 

comportamentos autoritários, abusivos, competitivos e individualistas, em favor do 

crescimento dos lucros e da produtividade.  

É fundamental destacarmos que esses aspectos agravaram a precariedade das 

condições de saúde e segurança do trabalho, comprometendo, sobremaneira, a qualidade de 

vida da classe trabalhadora. Assim, para não incorrermos em equívocos de análises que 

banalizam as relações sociais, tornou-se preponderante, considerarmos as transformações 

ocorridas no mundo do trabalho, principalmente, a partir do processo de reestruturação 

produtiva do capital. 

Como resultado desta pesquisa, constatamos as dificuldades encontradas e/ou 

reveladas pelas Assistentes Sociais, entrevistadas, em definir o assédio moral e compreender 

os seus elementos constitutivos. Daí, surgem os desafios de identificar, enfrentar, coibir e 

prevenir atos e comportamentos que, nem ao menos são reconhecidos como uma expressão da 

violência, pois numa sociabilidade capitalista, por vezes, esses são compreendidos apenas 

como meros conflitos de relacionamento interpessoal. 

  A própria banalização do uso do termo “assédio moral” também se configura como 

um obstáculo para enfrentamento dessa expressão da violência, pois, ao denominar toda 

situação ou comportamento como assédio moral, sem qualquer critério, ocultamos os reais 

agravos que essa prática traz para a saúde física e psíquica das vítimas. Desse aspecto, 

também decorrem as falsas acusações do assédio moral que, além de auferir lucros 

indevidamente, contribuem com o processo de mercantilização das denúncias, utilizando de 

forma inadequada o Poder Judiciário, o Ministério Público e até as autoridades policiais, além 

de reforçar o desvio ético nas relações de trabalho. 

Outro desafio consiste no processo de naturalização das práticas autoritárias e 

humilhantes como instrumento de controle e disciplina da força de trabalho, que não só 

legitima a violência como mascara as dores e o adoecimento das vítimas, impedindo o 

enfrentamento e a punição dos agentes agressores. Nesse sentido, o sentimento de culpa pelas 
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agressões sofridas, a vergonha de reconhecer que está adoecido, o medo de perder o emprego 

ou de sofrer outras formas de represálias (ser discriminado entre os colegas, de ser excluído 

das atividades, de ser estigmatizado como fraco, ou ainda, das agressões serem 

intensificadas), aprisionam as vítimas num verdadeiro processo de aprofundamento da 

precarização do trabalho. 

Em consonância com esses desafios, identificamos as dificuldades de se construir 

elementos, materiais e testemunhais, comprobatórios dessa prática abusiva no ambiente do 

trabalho, principalmente quando reconhecemos que a ameaça de perder o emprego aflige a 

todos os trabalhadores (inclusive as testemunhas) e que o assédio moral ocorre de forma 

velada e silenciosa, ou seja, por vezes ocorre entre “quatro paredes” e/ou como uma pressão 

“natural” do sistema.   

Ressaltamos que um dos maiores desafios apontados pelas Assistentes Sociais 

entrevistadas consiste em dar visibilidade ao assédio moral como expressão da violência, em 

outras palavras, romper com o silêncio das vítimas acometidas por essa prática no ambiente 

do trabalho. Nesse processo, calar o corpo enfermo não só representa a possibilidade de evitar 

o desemprego como também às injúrias e a discriminação, determinando um estado que 

exclui os direitos e acentua a submissão da classe trabalhadora.  

Consideramos que, ao passo que as dores e o sofrimento são silenciados pelas vítimas, 

as dimensões do trabalho desgastado e humilhado são desveladas por meio das manifestações 

do corpo humano, já adoecido em sua unidade (funcionamento fisiológico e vida psíquica), ou 

seja, por meio da ansiedade, da taquicardia, da insônia, do estresse, das dores de cabeça e no 

estômago, das dispnéicas (dificuldade para respirar), da depressão e até do suicídio. 

Essa dinâmica, por si só, reforça a escolha do título desta pesquisa, “Da voz que cala 

ao corpo que fala”, considerando que a perda da saúde do trabalhador é acompanhada da 

perda dos seus direitos e da sua dignidade. Em relação ao exercício profissional, as 

Assistentes Sociais ressaltaram que as demandas inerentes ao assédio moral se apresentam 

para o Serviço Social de maneira “velada” e/ou “camuflada”, exigindo capacidade teórico-

metodológica, técnico-operativo e ético-político dos profissionais para decifrar a realidade 

social e propor estratégias de atuação, em consonância com o movimento real, do objeto 

maturado (o concreto pensado). 

Os resultados desta pesquisa também indicam as dificuldades e dilemas vivenciados 

pelas Assistentes Sociais que atuam na área de gestão de pessoas, em encontrar referencias 

teóricos que discuta o exercício profissional nesse espaço sócio- ocupacional, bem como, em 
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delimitar quais são as suas atribuições e competências profissionais, implicando ora recusas 

de demandas que se apresentam para o Serviço Social, ora adequações das ações profissionais 

aos interesses das instituições, mediante a ameaça de serem substituídas por outros 

profissionais (Psicólogos, Pedagogos, Sociólogos).  Nesse debate, é importante considerarmos 

a abertura das fronteiras entre as profissões que implicaram no acirramento da concorrência 

entre os profissionais na luta por postos de trabalho (IAMAMOTO, 2008).  

Constatamos que as dificuldades não consistem em descrever ou relatar as atividades 

desenvolvidas pelos Assistentes Sociais na área de gestão de pessoas, mas sim em definir e/ou 

dimensionar aquilo que é específico do Serviço Social, nesse espaço sócio-ocupacional. 

Delimitar as competências e atribuições privativas do Assistente Social requer considerarmos 

que o Serviço Social atua nas múltiplas refrações da “questão social”, conformadas na ordem 

social contemporânea e que seus procedimentos técnico-operativos estão vinculados a uma 

intencionalidade que vai além das requisições institucionais. 

Em relação às demandas conformadas como assédio moral, sobressai o debate acerca 

das mediações de conflitos como requisições impostas aos profissionais de Serviço Social, 

reforçando o entendimento dessa expressão da violência como mero conflito que pode ser 

solucionado a partir da negociação e/ou do alinhamento das opiniões dos envolvidos. Essa 

perspectiva indica um verdadeiro movimento de regressão na história do Serviço Social, ao 

recuperar aspectos técnicos, políticos e éticos, inerentes ao conservadorismo, exigindo do 

Assistente Social uma postura carregada de neutralidade ou imparcialidade para “apaziguar” 

os conflitos, ou auxiliar as partes envolvidas a encontrar mutuamente as suas convergências. 

A formatação dessas requisições e abordagens reduz o trabalho do Assistente Social a 

um viés tecnicista e pragmático, sem particularidades profissionais, cuja função é zelar pela 

eficiência e eficácia de ações que lhes são, institucionalmente, confiadas.  Nesse sentido, é 

preciso compreender os processos de trabalho nos quais os Assistentes Sociais estão inseridos 

para avançar no caminho da materialização das prerrogativas inscritas no Projeto Ético-

Político da profissão, reforçando o compromisso com a emancipação humana, com os direitos 

humanos e com os princípios democráticos, condição para transformação social. 

Outro aspecto relevante a ser considerado consiste na configuração da área de gestão 

de pessoas como um importante espaço de atuação profissional, e, como todo espaço sócio-

ocupacional apresenta contradições, limites e possibilidades que precisam ser desvendados 

pelos Assistentes Sociais para efetivarmos ações que correspondam com o interesse da classe 

trabalhadora.  
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A realidade precisa ser decodificada nas suas partes, de forma articulada, 

interconectada, para desvendarmos o emaranhado das suas relações, pois, sem essas 

mediações, não é possível compreender o todo. Nesses termos, a pesquisa se apresenta como 

um instrumento fundamental para a apreensão da realidade (construída socialmente ao longo 

da história, de forma contraditória, e não linear) e qualificação do exercício profissional. 

Mediante considerações, constatamos que o tema carece de estudos e reflexões, com 

vista a aprofundar o debate comprometido com os direitos da classe trabalhadora, bem como 

construir estratégias de resistência e superação dessa sociabilidade. Corroboramos que, ao 

assumir a perspectiva de promover o debate acerca do assédio moral no ambiente de trabalho, 

a partir do direcionamento teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo do Serviço 

Social, lançamo-nos em meio a amplos desafios, principalmente ao debruçarmo-nos sobre 

referenciais que discutem essa expressão da violência, conduzidos por abordagens diferentes 

daquelas com que estamos habituados a encontrar.  

Resta-nos saber se, além dos desafios, das dúvidas e das inquietações que já se fazem 

latentes, alcançamos com êxito os objetivos traçados para essa empreitada. Portanto, 

finalizamos esse processo, aguardando novos diálogos, apontamentos e críticas, mas, 

sobretudo, desejando a ampliação dos estudos sobre o assédio moral e o aprofundamento do 

debate e das lutas. 
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APÊNDICE A- Tabela Perfil das Entrevistadas 

 

PERFIL NOME 

FICTÍCI

O 

 

Ana Guedes  

Mariléa 

Porfírio  

Bia 

Abramides 

Maria 

Lúcia  

Joaquina 

Barata 

 

Marilda 

Iamamoto 

Yara 

Spadine 

Rosalina 

Cruz  

 

Cândida 

Moreira  

SEXO F F F F F F F F F 

ANO DE FORMAÇÃO 2002 1988 1992 2006.1 2006.1 2006.2 2010 2012 2001 

DATA DA 

ENTREVISTA 

08/10/14 05/06/14 

 

21/10/14 21/09/14 

 

21/09/14 21/09/14 26/07/14 

 

29/07/14 03/11/14 

TEMPO DE 

FORMADA 

12 ANOS 26 ANOS 22 ANOS 8 ANOS 8 ANOS 8 ANOS 4 ANOS 1 ANO e 5 

MESES 

13 ANOS 

LOCAL DE 

FORMAÇÃO 

UFRN UFRN UFRN UFRN UFRN UFRN UFRN UEPB UFRN 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO NA 

ORGANIZAÇÃO 

3 ANOS 10 ANOS 6 ANOS 

(2008) 

8 ANOS 6 ANOS 2 ANOS e 

10 MESES 

2 ANOS 1 ANO e 5 

MESES 

5 ANOS 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO NA AREA 

DE GESTÃO DE 

PESSOAS OU AREA 

CORRELACIONADA 

2 ANOS 

( Recursos 

Humanos) 

7 ANOS 

(Atualme

nte atua 

na área de 

Saúde) 

5 ANOS 

( Gestão de 

Pessoas) 

8 ANOS 

(Gestão de 

Pessoas) 

6 ANOS 

(Gestão 

de 

Pessoas) 

2 ANOS E 

10 MESES 

(área de 

Saúde) 

2 ANOS 

(Área 

pericial) 

1 ANO e 5 

MESES 

( área de 

Desenvolvi

mento de 

Pessoal) 

5 ANOS 

(Atualment

e é 

assessora 

de gestão 

de pessoas) 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO 

CLT CLT 

Concursa

da 

CLT 

concursada 

CLT 

concursada 

CLT 

concursa

da 

CLT 

concursada 

ESTATUT

ÁRIO 

ESTATUT

ÁRIO 

ESTATUT

ÁRIO 

JORNADA DE 

TRABALHO 

40h/ 

semanais 

30h/ 

Semanais 

30h/ 

semanais 

30 h/ 

semanais 

30 h/ 

semanais 

30 h/ 

semanais 

40 h/ 

semanais 

40 h/ 

semanais 

40 h/ 

semanais 

NATUREZA 

JURÍDICA 

Sociedade 

Empresarial 

Limitada 

Sociedade 

de 

Economia 

Mista 

Sociedade 

de 

Economia 

Mista  

Empresa 

Pública 

Federal 

Empresa 

Pública 

Federal  

Empresa 

Pública 

Federal 

Autarquia Autarquia Orgão 

Público Do 

Poder 

Executivo 

Estadual 
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AREA FIM Vendas de 

alimentos 

Produção 

de 

energia. 

 

Produção 

de energia. 

 

Serviços  Serviços  Serviços  Educação Educação Saúde  

POS-GRADUAÇÃO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 

AREA DA POS-

GRADUAÇÃO 

 Especializ

ação em 

Políticas 

Públicas; 

 

Especializ

ação na 

área de 

Recursos 

Humanos 

e Gestão 

de 

Pessoas 

Especializa

ção em 

Assistência 

Sócio 

Jurídica; 

 

Finalizando 

o MBA em 

Gestão de 

Pessoas 

Especializa

ção em 

Gestão de 

Pessoas 

Especiali

zação em 

Gestão de 

Políticas 

Públicas 

Especializa

ção em 

Direitos 

Sociais 

Especializa

ção em 

Gestão e 

Planejamen

to de 

Projetos 

Sociais 

Mestranda 

em Serviço 

Social 

Mestrado 

em Serviço 

Social 
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APÊNDICE B– Roteiro da Entrevista Semi-Estruturada 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA OS ASSISTENTES 

SOCIAIS 

 

 

1. QUESTÕES GERAIS 

1.1  Identificação em código ( Nº da entrevista): __________________________________ 

1.2  Data da entrevista:___/___/___ 

1.3  Sexo:_____________ 

1.4  Ano/ Local de formação:_________________________________________________ 

1.5  Tempo de atuação na organização:_________________________________________ 

1.6  Vínculo empregatício:___________________________________________________ 

1.7 Jornada de Trabalho (Carga horária): _______________________________________ 

1.8  Tempo de atuação na área de gestão de pessoas:_______________________________ 

1.9  Área fim e natureza jurídica da organização que atua: 

 (Exemplos: Empresa pública, empresa de economia mista, etc.):___________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.10 Pós-graduação:      SSIM    NÃO 

Em caso afirmativo, qual(is)?___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. QUESTÕES ESPECÍFICAS:  

 

2.1 Defina com suas próprias palavras o que é violência. 
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2.2 Você já ouviu falar sobre assédio moral? Se sim, o que você compreende por assédio 

moral? 

 

2.3  Que palavra/ quais palavras, no seu entendimento, seriam sinônimas de assédio 

moral? 

 

2.4  Aponte os fatores que na sua a opinião determinam o assédio moral no ambiente de 

trabalho. 

 

2.5 Como o assédio moral se transforma em demanda de trabalho para os assistentes 

sociais? 

 

2.6 Quais são as demandas que chegam para o Serviço Social em relação ao assédio 

moral? E como o profissional tem respondido (ou deve responder) a essas demandas? 

 

2.7 Você já presenciou alguma cena de assédio moral no seu ambiente de trabalho? Se 

sim, como foi? (Observação: Relate-a somente se você se sentir à vontade para fazê-lo, 

não havendo a necessidade de identificar a organização nem o profissional.). 

 

2.8 Existe nesta organização algum programa/ projeto que trabalhe diretamente e/ou 

indiretamente a questão do assédio moral no ambiente de trabalho?  

 

2.9 Como você compreende e avalia a relação do Serviço Social com essa problemática? 

 

2.10 Como o assistente social pode contribuir com o enfrentamento desse fenômeno? (Sob 

a luz do seu conhecimento teórico-metodológico, da capacidade técnico-operativa e do 

compromisso ético- político). 

 

2.11 Quais as atribuições e competências você considera que são do(a) assistente social, 

que atua no setor de gestão de pessoas, no processo de enfrentamento dessa violência no 

ambiente de trabalho? 

 

2.12 Quais os desafios enfrentados pelos assistentes sociais que atuam na área de gestão de 

pessoas diante da problemática do assédio moral? 

 

2.13 Você já sofreu com essa violência no ambiente de trabalho? (Observação: Relate-a 

somente se você se sentir à vontade para fazê-lo, não havendo a necessidade de 

identificar a organização nem o profissional). 

 

2.14 Você acredita que os assistentes sociais estão suscetíveis a essa violência? Se sim, por 

quê? Como? 

 

2.15 Este espaço é para você fazer comentários que desejar e/ou sugestões. 
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APÊNDICE C– Termo de Autorização para Gravação de Voz 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ
251

 

 

Eu, ________________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada Serviço Social e o assédio moral no ambiente do 

trabalho: um desafio nosso de cada dia poderá trazer e, entender especialmente os métodos 

que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação 

de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Elisa Cristiane de 

Souza a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora coordenadora da pesquisa, Elisa Cristiane de Souza, após esse período, serão 

destruídos; 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

Natal, ___/___/___. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

                                                           
251

 Elaborado em 10/04/2014. 
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APÊNDICE D– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
252

 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Serviço Social e o assédio moral 

no ambiente de trabalho: um desafio nosso de cada dia, que tem como pesquisador 

responsável a Sra. Elisa Cristiane de Souza. 

Esta pesquisa pretende “analisar as concepções e o trabalho dos assistentes sociais que 

atuam na área de gestão de pessoas, no município de Natal-RN, perante o assédio moral no 

ambiente de trabalho”. Apresenta como objetivos específicos: “apreender as configurações do 

assédio moral no contexto contemporâneo de competitividade e de flexibilização do trabalho, 

e suas implicações na saúde do trabalhador; caracterizar a configuração do assédio moral no 

ambiente de trabalho, no município de Natal- RN; e investigar as atribuições e competências 

do assistente social no processo de prevenção, identificação e enfrentamento do assédio moral 

no ambiente de trabalho”. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é contribuir com a acumulação teórica sobre 

o assédio moral, considerando a categoria trabalho em suas dimensões ontológico-históricas, 

as mudanças contemporâneas da relação capital-trabalho; e a análise sobre a particularização 

do Serviço Social frente a essa violência. Além, da possibilidade de contribuir, sobremaneira, 

com o aprimoramento profissional dos assistentes sociais, por meio da aproximação com o 

debate; com o exercício profissional no enfrentamento da problemática, nos vários campos de 

                                                           
252

 Elaborado em 10/04/2014. 
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atuação; e com os futuros estudos das diversas ciências, uma vez que a violência é um assunto 

amplo, abrangente e de abordagem interdisciplinar.  

Caso você decida participar dessa pesquisa, será submetido(a) a uma entrevista 

semiestruturada que será registrada com o auxílio de um gravador de voz para viabilizar a 

integridade das respostas durante a transcrição, respeitando os direitos dos entrevistados 

conforme “Termo de autorização para gravação de voz”, assinado pelo participante e pelo 

pesquisador responsável. 

Durante a realização das etapas dessa pesquisa, você estará livre para interromper a 

sua participação a qual quer momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição da 

entrevista, logo identificamos mínimos riscos e/ou danos à dimensão física, psíquica, moral, 

intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, a partir do desenvolvimento dessas, 

considerando que os participantes não serão diretamente identificados e a sua dignidade e 

autonomia serão respeitadas. 

Assim, caso aconteça um desconforto ou risco do constrangimento em alguma das 

etapas da entrevista, o participante poderá solicitar, imediatamente, a interrupção da entrevista 

e/ou o não uso de alguns trechos da sua fala. Para minimizar as possibilidades de 

constrangimento, as entrevistas serão realizadas em locais que permitam garantir o sigilo das 

informações, isto é, nas salas dos profissionais (assistentes sociais) considerando que esses 

espaços são legalmente garantidos para o exercício do assistente social, conforme Resolução 

CFESS nº 493/ 2006. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Elisa 

Cristiane de Souza (Telefone: (84)9965-2154/ End. Av. Sen. Salgado Filho, 3000, Lagoa 

Nova, Natal/RN, CEP: 59.072-970 UFRN/ CCSA).  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador responsável e reembolsado para você. 

 Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você poderá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio 
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Grande do Norte (CEP HUOL), telefone 3342-5003/ End. Av. Nilo Peçanha, 620, Bairro: 

Petrópolis, Natal-RN, CEP 59.012-300.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável, Sra. Elisa Cristiane de Souza. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa Serviço Social e o assédio moral no ambiente de trabalho: um desafio nosso de 

cada dia, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 

Natal, ___/___/___. 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Serviço Social e o assédio moral no 

ambiente de trabalho: um desafio nosso de cada dia, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

Natal ___/___/___ 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE E- Roteiro de Entrevista para o Ministério Público do Trabalho 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA MINISTERIO/DELEGACIA/SINDICATO 

 

ORGÃO:______________________________________________________________ 

 

FUNÇÃO OCUPACIONAL DO ENTREVISTADO:__________________________ 

 

1. Como a organização (MPT/21ª Região, MTE/RN)  compreende o assédio moral, isto é, como 

os casos são tratados, considerando a ausência de leis específicas sobre o tema? 

 

2. Você acredita que o conceito do Assédio Moral já foi devidamente delimitado no âmbito do 

Judiciário, aqui no Brasil? 

 

3. Para ser configurado assédio moral é preciso que o sofrimento psicológico esteja instalado? 

Ou basta ter um dano moral? 

 

4. Como é que o trabalhador pode saber se está sofrendo assédio moral? Nessa organização 

existe algum programa ou projeto que oriente o trabalhador em relação a essa violência? 

 

5. Como a vítima pode construir provas de que está sendo assediada? A gravação sem 

autorização do assediador é constituída como prova legítima? 

 

6.  Quem pode denunciar? Apenas as vítimas? Ou a própria testemunha pode denunciar? 

 

7. O agressor comumente é uma única pessoa, ou pode ser um grupo, ou a própria empresa 

como um todo? 

 

8. Quais os encaminhamentos mais comuns para os casos? 

 

9. Diante das denuncias recebidas é possível traçar um perfil das vítimas do assédio moral? 

(faixa etária, mulheres, vínculo empregatício, dentre outros). Existem registros quantitativos/ 

catalogação das denúncias de assédio moral no ambiente de trabalho, ocorridos aqui em 

Natal-RN (ou mesmo, aqui no Rio Grande do Norte)? Quais? 

 

10. Espaço reservado para sugestões e/ou considerações finais. 

 

 



238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO B - Questões do Inventário LIPT- desenvolvido por Leymann (BARETO, 2005 

apud BRADASCHIA, 2007, p. 228). 

 

o _ O seu chefe não permite que você se comunique. 

o _ O agressor te interrompe continuamente quando você fala . 

o _ Os companheiros te impedem de se expressar. 

o _ Os companheiros gritam, xingam ou te ofendem. 

o _ Você recebe ataques verbais criticando trabalhos realizados. 

o _ Você recebe críticas de sua vida privada. 

o _ Você recebe agressões via chamadas telefônicas. 

o _ Você recebe ameaças verbais. 

o _ Você recebe ameaças por escrito. 

o _ Você é isolado (a) (evitando o contato visual, mediante gestos de desdém ou 

menosprezo, etc). 

o _ Você é ignorado, por exemplo se dirigem exclusivamente a terceiros (como se não te 

vissem 

o ou se você não existisse). 

o _ Não falam nunca com você. 

o _ Não permitem que você fale com outras pessoas. 

o _ Você recebe um posto de trabalho onde você está isolado do contato com os outros 

companheiros. 

o _ Proíbem que seus colegas falem com você. 

o _ Impedem sua presença física. 

o _ Você é alvo de rumores ou calúnias. 

o _ Espalham rumores orquestrados pelo agressor. 

o _ Você é alvo de ridicularizações 

o _Dizem que você tem uma doença mental. 

o _ Pretende-se forçá-lo a fazer um exame ou diagnóstico psiquiátrico. 

o _ Inventam uma suposta doença. 

o _ Imitam seus gestos, sua postura, sua voz para poder te ridicularizar. 

o _ Atacam suas crenças políticas ou religiosas. 

o _ Fazem piadas de sua vida privada. 

o _ Fazem piadas de suas origens ou nacionalidade. 
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o _ Você é obrigado a fazer um trabalho humilhante. 

o _ Você é monitorado ou monitoram seu trabalho de maneira mal-intencionada. 

o _ Questionam as decisões que você toma. 

o _ Você é alvo de agressões obscenas ou degradantes. 

o _ Você é alvo de assédio sexual com gestos ou propostas. 

o _ Não lhe passam nenhum trabalho. 

o _ Você é privado de qualquer atividade. 

o _ Você recebe tarefas inúteis ou absurdas. 

o _ Você recebe tarefas muito inferiores a sua capacidade ou competências profissional. 

o _ Você recebe novas tarefas o tempo todo. 

o _ Você recebe tarefas humilhantes. 

o _ Você recebe tarefas que exigem experiência superior às suas competências 

profissionais. 

o _ Você é obrigado a realizar trabalhos perigosos ou especialmente nocivos à saúde. 

o _ Você recebe ameaças físicas. 

o _ Você é alvo de agressões físicas, mas sem gravidade, a título de advertência. 

o _ Você é alvo de agressões físicas. 

o _ Os agressores te ocasionam gastos, com a intenção voluntária de te prejudicar. 

o _ Causam estragos em seu posto de trabalho ou domicílio. 

o _ Você é alvo de agressões sexuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


