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Thais Gomes Farias 

 

RESUMO 

Quando inserido no mercado de trabalho, o estagiário espera colocar em prática o 

conhecimento adquirido na universidade para obter experiência profissional na área 

escolhida. Mas as organizações carregam problemas internos e o estagiário acaba 

fazendo parte deles quando se torna vítima de assédios. Partindo dessa constatação 

essa pesquisa teve como objetivo analisar as experiências de estudantes estagiários 

vítimas de assédio moral e sexual do curso de Hotelaria da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Com efeito, realizou-se uma pesquisa qualitativa e quantitativa, 

aplicação de questionário online e realização de entrevista semiestruturada com 

alunos que já foram vítimas de violências psicológicas. Os resultados demonstram 

os impactos causados na vida pessoal, profissional e acadêmica.  

Palavras chave: Assédio Moral; Assédio Sexual; Estagio; Hotelaria 

 

ABSTRACT 

When entering the job market, the trainee hopes to put into practice the knowledge 

acquired in the university to obtain professional experience in the chosen area. But 

organizations carry internal problems and the trainee becomes part of them when he 

becomes a victim of harassment. Based on this finding, this research had as 

objective to analyze the experiences of trainee students victims of moral and sexual 

harassment of the Hospitality course of the Federal University of Fluminense (UFF). 

In fact, a qualitative and quantitative research was carried out, the application of an 

online questionnaire and a semi-structured interview with students who were already 

victims of psychological violence. The results demonstrate the impact on personal, 

professional and academic life. 

 

Keywords: Moral Harassment; Sexual harassment; Internship; Hospitality 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudante quando entra na universidade adquire diversos hábitos, tanto 

nos estudos quanto na forma de se relacionar adequadamente com outros 

indivíduos. Quanto mais educação nós temos, mais oportunidades surgem em 

nossas vidas e uma das formas de ingressar no mercado de trabalho é através do 

estágio profissional que o aluno põe em prática o conhecimento adquirido durante a 

graduação e se prepara para desenvolver as atividades que estarão associadas à 

sua futura profissão.  

O Brasil é um grande potencial turístico e o ramo de trabalho hoteleiro possui 

um amplo mercado de atuação, atraindo assim estudantes prontos para adquirir 

novas experiências e colocar em prática o que aprenderam durante a graduação. 

Muitos estagiários vivem atualmente em condições de violência psicológica 

quando entram no mercado de trabalho. As empresas têm o conhecimento de que 

naquela área, na maioria das vezes, a pessoa nunca trabalhou e está ali para 

começar a se desenvolver profissionalmente.  Pagam assim salários precários e 

exploram a mão de obra “fresca” que acaba de chegar. 

Dentro dos conceitos sobre o que se caracteriza violência organizacional, 

temos o assédio moral e sexual. O assédio moral se estabelece geralmente através 

de um abuso de poder, onde um superior usa da vantagem do seu cargo ou do seu 

poder dentro da empresa para humilhar, desrespeitar e rejeitar outros funcionários 

que se encontram em cargos mais baixos, fazendo com que o outro perca a 

autoestima e a vontade de trabalhar naquele lugar, trazendo sérias consequências 

para a saúde mental. Já o assédio sexual, pode ser entendido como uma invasão de 

privacidade, onde geralmente um superior usa de seu poder dentro da empresa 

como vantagem para fazer um convite malicioso, fazendo com que o outro se sinta 

acuado ou até mesmo intimidado. Fala palavras tendenciosas com teor sexual, tenta 

fazer carícias sem permissão deixando a outra pessoa constrangida, e usa de 

chantagem muita das vezes, fazendo com que a vítima pense em aceitar só para 

não ser prejudicada. (FREITAS, 2001). 
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Os assédios com estagiários no ambiente de trabalho é um problema comum, 

mas um assunto urgente no mercado profissional brasileiro, pois essa violência 

pode, no entanto já vir contida na estrutura organizacional onde o indivíduo afetado 

desenvolve inúmeras doenças e sua saúde mental se esgota. 

Algumas “expressões” da violência psicológica no trabalho costumam ser 

apresentadas em estudos sobre o tema como: assédio moral, ameaças, 

intimidações, abuso de poder, humilhações, discriminações e assédio sexual 

(FREITAS, 2001; SOBOLL, 2008; CAVADINHA 2012).  

Grande parte das universidades hoje exige o estágio como obrigatório para a 

formação do aluno, que pode sofrer com essa violência no seu local de trabalho, 

sem saber se abandona o estágio, recomeça em outro ou denuncia o assediador. 

Os estudantes precisam entender sobre o assunto e saber de que forma lidar com 

essas situações, podendo contribuir para uma relação mais colaborativa e saudável 

no ambiente de trabalho.  

Um assunto delicado que nos levará a refletir nessa pesquisa com a seguinte 

questão norteadora: Quais os impactos causados na vida do estagiário hoteleiro, 

vítima de violência moral ou sexual?  

O objetivo geral deste trabalho é identificar quais os impactos causados na 

vida de vítimas de violência moral e sexual, considerando o princípio da dignidade 

do ser humano, com base em experiências de estagiários do curso de hotelaria.  

Os objetivos específicos são: entender o conceito sobre assédio moral e 

sexual dentro das organizações; esclarecer porque ocorrem assédios com 

estagiários, investigar as situações mais frequentes e os motivos das vítimas não 

denunciarem o assediador; analisar os impactos causados na vida pessoal, 

profissional e acadêmica do estagiário;  

Para chegar a esses objetivos será adotada a metodologia de caráter 

qualitativo e quantitativo, descritivo do tipo exploratório, onde os fatos serão 

registrados, analisados, interpretados e as causas identificadas. As fontes de 

pesquisa serão secundárias, haverá pesquisa de campo, entrevistas com estagiários 

do curso de hotelaria da UFF e questionário online para serem obtidas respostas e 

opiniões diversificadas. Sendo feita a análise dos dados, tentaremos apreender de 
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uma forma global as ideias principais e os seus significados gerais, através do 

levantamento bibliográfico. Assim, estruturamos nosso estudo em três partes: o 

assédio moral e sexual; a vivência dos estagiários dentro das organizações e o olhar 

do pesquisador. 

 

1. CONCEITOS SOBRE ASSÉDIO MORAL E SEXUAL 

Entender o que se caracteriza como assédio moral e sexual é importante para 

que possamos ter clareza das práticas agressivas, seja no âmbito pessoal, 

acadêmico e até mesmo profissional. Neste capítulo estaremos entendendo melhor 

o que chamamos de assédio dentro das organizações concedentes de estágios e 

vamos esclarecer também porque estagiários são vítimas dessa violência no 

trabalho.  

1.1 O ASSÉDIO MORAL 

Usaremos como uma das referências básicas as ideias apresentadas no livro 

de Soboll (2008), que traz reflexão sobre assédio moral e organizacional, para 

identificarmos situações cotidianas ligadas a esse processo. Situações essas que 

deixamos passar despercebidas, por inúmeros motivos. Apesar de existirem tantas 

informações sobre o assunto na internet, em mídias sociais, jornais, livros, pesquisas 

acadêmicas e científicas, ainda assim ocorrem muitas situações em que pessoas se 

encontram vítimas de tais situações constrangedoras. 

Soboll defende (2008, p.21) que: 

 

O assédio moral é uma situação extrema de agressividade no trabalho, 
marcada por comportamentos ou omissões, repetitivos e duradouros. Tem 
como propósito destruir, prejudicar, anular ou excluir e é direcionado a alvos 
escolhidos (uma ou mais pessoas em especial). Caracteriza-se por sua 
natureza agressiva, processual, pessoal e mal-intencionada. Pode ter efeito 
de gestão disciplinar sobre o coletivo, como um resultado secundário e não 
como propósito final do processo de hostilização.  

 

 
O assédio moral numa empresa geralmente começa de forma insignificante 

para a vítima, onde ela está envolvida na situação, mas não percebe. Acaba 

deixando passar as chacotas e as humilhações, por achar que aquilo em algum 



6 
 

momento vai parar ou por medo de perder o cargo designado. Não havendo assim 

formalização de denúncia.  

No entanto, Soboll (2008) afirma que há diferença entre assédio 

organizacional e assédio moral. O autor defende a ideia de que no assédio moral a 

empresa acaba se tornando o local onde acontecem as rejeições, onde a intensão 

do assediador é prejudicar e até mesmo excluir a vítima, fazendo com que ela não 

se sinta mais bem vinda. No assédio organizacional, o controle sobre a coletividade 

e as exigências para que as metas sejam alcançadas se torna o objetivo da 

organização, para que haja a colheita de bons resultados. 

 Freitas (2001, p. 10) defende que: 
 
 

[...] uma observação mais ferina, em um dado momento de nervosismo ou 
de mau humor, não é significativa, especialmente se vem seguida de um 
pedido de desculpas pelo excesso. É a repetição das situações que vexam 
o outro e das humilhações sem nenhuma nuance que constitui o fenômeno 
destruidor.  
 

 
Na maioria das vezes os colegas de trabalho que presenciam situações de 

vexames, tendem a ignorar a situação ou fingem não ver. Afinal, ninguém quer servir 

de testemunha para a vítima quando o emprego está em jogo. Usam termos do tipo 

“eles são brancos, que se entendam”, “isso é briga de gente grande”. 

Em muitos casos, as atitudes abusivas crescem em empresas doentes que 

estimulam a competitividade entre os funcionários e exigem resultados difíceis de 

serem alcançados. Fazendo com que o colaborador se torne algumas vezes 

agressivo, tendo que lidar com pressões e muitas exigências.  

Entendemos por Hirigoyen (2002, p. 644) que:  

 

[...] a longo prazo, as consequências são: o choque emocional, quando a 
vítima toma consciência da agressão, e passa a sentir-se desamparada e 
ferida, e a dor soma-se à angústia; a descompensação, ocorrendo um 
esgotamento psíquico com respostas fisiológicas, situação que, não raro, 
leva-a a buscar ou a ser encaminhada o um serviço de psiquiatria; a 
separação, esta que, quando chega a ocorrer, é sempre por iniciativa da 
vítima e, este processo de libertação, se dá com dor e culpa. 

 
 

Essa violência psicológica nas organizações atinge homens e mulheres de 

todas as classes sociais. Não existe uma padronização metodológica e conceitual 
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sobre o assédio moral no mundo, apesar de hoje existir milhares de estudos sobre o 

assunto.  

 Segundo Soboll (p.32), a expressão “assédio moral” é uma terminologia já 

consagrada no Brasil a qual se encontra em processo de reconhecimento social. 

 
Qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude...) que 
atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou a 
integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou 
degradando o clima de trabalho. (SOBOLL, 2008, p.35). 

 
 

Quando estamos com a nossa saúde mental em dia, temos bom rendimento 

no trabalho, nosso convívio com as pessoas é bom e produzimos conforme nos é 

designado. Manter o equilíbrio e não se deixar abater por situações adversas é 

fundamental para ter uma vida plena, assim como saber lidar com as humilhações e 

agir da maneira correta nesses momentos difíceis é importante também. As 

organizações devem visar à prevenção do assédio moral, orientando os funcionários 

a buscarem seus superiores em casos de violência psicológica e até mesmo 

procurar ajuda judicial, se for o caso.  

 

1.2 O ASSÉDIO SEXUAL 

 

Entende-se como violência sexual constrangimentos com palavras maliciosas, 

sedução, atentado violento ao pudor, estupro, tentativa de estupro e atos obscenos 

que marca as relações sociais entre os gêneros podendo vir também ligados à 

agressão física, lesão corporal, ameaças, maus tratos e outros (PIMENTEL 1998). 

Ingressar no mercado de trabalho tendo em vista o sucesso profissional e 

financeiro leva muitos indivíduos a sempre colocar em questão seus princípios 

morais e éticos. Fazer parte de uma organização não é tarefa tão simples para 

todos. Em alguns casos, o trabalho que era para ser um ambiente saudável e de 

experiência profissional, acaba se tornando um tormento para muitas pessoas, 

vítimas de violências de cunho sexual, que parte desde colegas de equipe até os 

próprios patrões, que se encontram nos cargos superiores.  

O assédio sexual relaciona-se ao assédio moral, sendo frequentes os casos 

em que há procedência de um sobre o outro. A crença de que o assédio sexual só 

aconteça com mulheres e de que seja comum, faz com que alguns jovens, 
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principalmente do sexo masculino, afirmem “não ser nada demais” e se sintam livres 

desse tipo de situação (CAVADINHA, 2012). 

O autor explica que embora sejam casos raros, o assédio sexual também 

ocorre tendo o sexo feminino como agressor e o alvo sendo do sexo masculino, 

podendo também ocorrer situações cada vez mais frequentes com pessoas do 

mesmo sexo, confirmando assim a visão de autores como Freitas, Heloani e Barreto 

(2008). 

 Entretanto, o serviço de atendimento às pessoas vítimas de violência sexual, 

principalmente mulheres, ainda é precário. Ainda precisam ser feitos muitos estudos 

sobre esse tipo de violência, até mesmo em prol da saúde coletiva. Mas as pessoas 

na maioria das vezes se calam por inúmeros motivos, entre eles o medo de perder o 

emprego, por não querer passar por novas situações constrangedoras, por achar 

que aquela denúncia não vai ter resultado algum, entre outros motivos.  

 Robbins (2008) explica que o poder diz respeito à capacidade de uma pessoa 

influenciar no comportamento da outra, induzindo para que esta outra aja de acordo 

com as vontades da primeira, fazendo coisas que em outras circunstancias não faria.  

Muitos querem estar no poder, ou seja, ocupando cargos de alto nível numa 

organização, pois isso dá ideia de independência, de fazer com que você não 

precise de nada que não seja por seu próprio mérito conseguir. Começa assim a 

achar que pode gerar dependência nas outras pessoas. Pois você possui algo que 

elas precisam.  

A cartilha escrita pela associação Wagner Advogados (2014) explica que o 

assédio não precisa acontecer necessariamente no local de trabalho para que seja 

configurado como tal, mas sim estar ligado ao trabalho. Por exemplo, uma carona 

oferecida após a jornada no qual o assediador intimida a vítima com ameaças de 

prejuízo no trabalho.1 

Ao contrário do assédio moral, o assédio sexual é um pouco mais difícil de ser 

comprovado perante a lei. O seu conceito é mais complexo, segundo o núcleo de 

Ética e Realidade Atual (ERA) da PUC-Rio2, os professores coordenadores do 

projeto afirmam que quando o assédio sexual parte de um chefe e esse tem o poder, 

acaba existindo dificuldades na hora do assediado conseguir provas, pois às vezes 

                                            
1
 Disponível em: http://www.wagner.adv.br/. Acesso em: 20/10/2017 

2
 Disponível em: http://era.org.br/2012/05/assedio-sexual-e-sua-relacao-com-o-poder-naorganizacoes/ 

Acesso em: 22/10/2017 
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além dos colegas de trabalho não quererem se comprometer testemunhando a favor 

da vítima, a mesma acaba não querendo se expor com medo de sofrer retaliações.                                     

Em outras palavras, o núcleo defende que: 

A paquera, a “cantada” ou a tentativa de aproximação e sedução não são 
assédio sexual, pois não geram na vítima qualquer medo ou angústia de 
demissão, prejuízo na carreira, perseguição, etc. Isso porque aquele que é 
paquerado pode até não se sentir confortável ou lisonjeado com a situação, 
mas o fato não lhe causa perturbações maiores. (ERA, 2012, [s.p]). 

Vemos um exemplo de poder também quando a mulher que ocupa um cargo 

superior na empresa é assediada por um funcionário que está em algum cargo 

abaixo dela. Usando termos do tipo “mulher sexo frágil”, “não vai conseguir dar conta 

desse trabalho”, tentando tirar o poder da mulher ou diminuindo a diferença de poder 

entre eles.  

No artigo de Schraiber (2000) que fala sobre a violência contra mulheres , nos 

apresenta que a violência nas relações de gênero e, particularmente, a violência 

sexual pode implicar na maior ocorrência de diversos problemas de saúde física, 

reprodutiva e mental, como também acarreta maior uso dos serviços de saúde por 

parte das mulheres. 

O assédio sexual sempre esteve presente em nosso cotidiano, apesar de ser 

um assunto que ainda precisa ganhar força e ser discutido mais vezes, inclusive nas 

faculdades, onde existe uma maior massa de jovens que ainda estão descobrindo a 

própria personalidade, sendo assim mais suscetíveis a situações onde não sabem 

como agir. No próximo item as reflexões acerca dos tipos de assédio serão 

direcionadas para a discussão dentro de estágio, com destaque para a Hotelaria, 

objeto do presente estudo.  

 

1.3 ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE HOTELARIA: VÍTIMAS 

Ingressar em uma faculdade é o sonho de muitas pessoas e quando se 

alcança esse objetivo as portas tendem a se abrir, inclusive para o mercado de 

trabalho. Trabalhar faz parte do nosso cotidiano, nos dá responsabilidades e nos 

leva a construir projetos de vida. Mas sabemos também que o Brasil tem um alto 

índice de desemprego e isso afeta a vida de quem procura novas experiências no 

mercado.  
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A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) continua a apresentar 

que o número de desempregados no Brasil chegou agora, em 2017 a 13,113 

milhões, ante 13,326 milhões nos três meses até julho. O resultado, entretanto, teve 

como pano de fundo um aumento de 5,4 por cento do emprego no setor privado sem 

carteira assinada em relação ao trimestre finalizado em agosto de 2016, enquanto 

que com carteira houve queda de 2,2 por cento3. 

Quando se leva em conta o crescimento da renda, países emergentes de 

porte semelhante ao do Brasil registraram avanços entre 2013 a 2016 em 

comparação aos quatro anos anteriores. A economia brasileira teve o pior 

desempenho segundo esses critérios4. O brasileiro teve de aprender então a viver 

com menos, frear o consumo e a cortar os gastos, como reflexo da perda de renda. 

(O ESTADO DE S. PAULO, 2017)  

Encontrar uma vaga de emprego hoje no Brasil é um dilema. Conseguir uma 

vaga de estágio é mais difícil ainda. “Por que contratar mão de obra sem 

experiência?” É o que as empresas indagam.  

O estágio supervisionado, que é um requisito curricular obrigatório para a 

formação do estudante de ensino superior, visa preparar o aluno para a vida 

profissional através de experiências práticas no mercado de trabalho, em que o 

aluno aprimora suas habilidades e desenvolve competências de acordo com a 

profissão escolhida. O estágio não deve ser confundido com um emprego, pois o 

estudante estagiário não deve ter as mesmas responsabilidades de um funcionário 

efetivo de uma organização e sim estar presente para aprender e colocar em prática 

o conhecimento adquirido dentro de sala de aula.   

A Lei nº 11.788, das Diretrizes e Bases da Educação em seu artigo 1º define 

estágio da seguinte forma: 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 
educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de 
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos. (Lei 11.788/08, p.1) 

 

                                            
3
 Disponível em: http://exame.abril.com.br/economia/brasil-tem-desemprego-de-126-no-tri-ate-agosto-

diz-ibge/ 
4
 Informações obtidas no artigo online sobre economia e negócios.  

Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,padrao-de-vida-do-brasileiro-so-vai-se-
recuperar-em-cinco-anos,70002022427 
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 A resolução 387/2008 CEP UFF normaliza o estágio na UFF e define o 

estágio da seguinte forma: 

Além da conceituação contida na Lei 11.788/08, entende-se por Estágio a 
atuação do discente, como elemento integrante de seu processo educativo, 
em atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, e sua 
participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo 
realizada na comunidade em geral ou junto a empresas públicas ou 
privadas nacionais, multinacionais, terceiro setor (ONG’s, OSCIP’s5 ), 
Instituições de Governo nas esferas municipais, estaduais e federal, além 
das próprias Instituições de Ensino, incluindo a UFF. 

 

 Entre uma das documentações exigidas no momento da contratação do 

estagiário é o Termo de Compromisso, um instrumento jurídico administrativo que 

deve ser assinado pelo aluno, a organização concedente e a universidade.  

 

1.4 HOTELARIA: FOMAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS 

O objeto de pesquisa foi com base no Curso Superior de Tecnologia em 

Hotelaria da Universidade Federal Fluminense, por este ser o único de caráter 

tecnológico de universidade pública federal na região metropolitana do Rio de 

Janeiro, ou seja, o tempo de duração do curso é menor, tendo assim uma grande 

possibilidade dos alunos terem menos idade e pouca ou nenhuma experiência no 

mercado de trabalho. Assim, por conta da curta duração, o aluno pode ter realizado 

um único estágio/ou poucos; outro motivo desse estudo é a predominância de 

mulheres, maiores vítimas de assédios sexuais, na área hoteleira, e não menos 

importante, a experiência empírica, pelo fato da pesquisadora ser estudante do 

curso e ter identificado entre colegas situações de assédio, o que despertou a 

presente investigação. 

Sabemos que o estágio é necessário como um momento de preparação para 

o mercado de trabalho, onde o aluno põe em prática os conhecimentos obtidos na 

graduação. Estudantes e pessoas que já trabalham na área hoteleira estão 

passando a buscar cada vez mais, conhecimento teórico no setor de turismo e 

hotelaria . Segundo a autora Ansarah (2002, p.28) ela diz que “o turismo é um dos 



12 
 

setores com maior potencial de crescimento na atual economia nos próximos anos” 

e ainda afirma que:  

É uma área de prestação de serviços e o docente necessita ficar atento a 
esses direcionamentos de mercado e ao mutável da atividade, adequando-
se permanentemente aos fatos e fenômenos gerados pelo setor. O 
conteúdo daí deve ser ensinado aos alunos para que possam tomar suas 
próprias iniciativas.  

 O setor de turismo e hotelaria tem um alto potencial de desenvolvimento, logo 

observa-se que as pessoas que se formam nessas respectivas áreas, precisam ter 

um diferencial, habilidades e competências além das outras, como explica Bissoli 

(2002).   

Para o estudante é fundamental a execução de atividades no setor de 

Hotelaria e Turismo. Os cursos então devem mesclar a teoria com a prática, 

implantando laboratórios para que as atividades sejam feitas em forma de simulação 

e para que seja exigida a conduta profissional durante a realização do curso.   

O estágio é um procedimento didático-pedagógico, cuja atividade é de 
competência da instituição de ensino, a quem cabe a decisão sobre o 
conteúdo teórico, e de pessoas jurídicas de direito público e privado, cujo 
papel limitasse à oferta de vagas de estágio, colaborando no processo 
educativo no que se refere ao aprendizado prático. (BISSOLI, 2002. p. 15) 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da Universidade Federal 

Fluminense tem como missão a formação de profissionais qualificados para assumir 

o planejamento, a operação e a administração de organizações e empreendimentos 

hoteleiros e não hoteleiros (que fazem uso dos serviços de acolhimento e 

hospedagem) de qualquer natureza e escala, nos seus diferentes níveis específicos 

(estratégico gerencial e operacional)5.  

 Escolher uma boa empresa para estagiar é importante, aprender com 

profissionais natos e adquirir experiência é essencial para o crescimento profissional 

e pessoal. 

Para começar a ingressar na vida profissional, é necessário ter talento, 
apresentar esse perfil que se traduz não só em aprender a realizar as 
tarefas relacionadas às suas áreas de atuação: o saber-fazer mas, 

                                            
5
 Informações obtidas da página oficial da UFF. Disponível em: https://www.uff.br/?q=node/2965. 

Acesso em: 20 out. 2017. 
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principalmente, em adquirir maneiras de se portar e de se relacionar: o 
saber-ser. Para eles, o saber-ser refere-se à possibilidade de mostrar que 
se tem uma série de características de personalidade, nomeadas, por 
vezes, de competências, que tornariam o jovem profissional capacitado a 
atingir altos desempenhos (RAVASCO, 2010, p.384). 

 
 

A Hotelaria tem grande importância no contexto do desenvolvimento turístico 

e econômico do país. É prezado sempre o bem estar de seus clientes internos, o 

bem servir para com os hóspedes e equipes de trabalho impecáveis que realizam 

esforços consideráveis em prol da empresa.  

Mas nem sempre o estagiário encontra uma boa saúde organizacional dentro 

empresa. Por ser um funcionário que acaba de chegar, com a mente fresca e pronto 

para se desenvolver, acaba muita das vezes passando por situações onde se sente 

explorado, fazendo trabalhos que não foram designados a ele no contrato de 

estágio, sofrendo pressões para que sejam entregues metas abusivas como 

resultados caracterizando assim o assédio moral.  

Em uma análise feita com estagiários, vítimas de assédio moral e sexual no 

trabalho, pode-se observar que [...] de uma forma ou de outra, esses jovens 

demonstraram não conseguir harmonizar de forma satisfatória o campo profissional 

e pessoal; sentiam-se desconfortáveis por encontrar uma realidade diferente da que 

esperavam e revelam sua imaturidade no manejo das relações interpessoais nos 

diferentes contextos. (CAVADINHA, 2012, p. 214) 

O fato de o estudante estagiário ter às vezes pouco conhecimento das leis 

que o defende implica dificuldades de ação também na hora de tomar decisões. 

 

É possível perceber que os jovens que tinham mais conhecimento da lei e 
dos limites das relações interpessoais no ambiente de trabalho, portanto 
mais empoderados e autônomos, conseguiram enfrentar com mais firmeza 
situações abusivas, fossem elas por parte de colegas de trabalho ou de 
superiores hierárquicos. O empoderamento está relacionado ainda ao 
pertencimento a uma rede que fornece apoio social. (CAVADINHA, 2012, 
p.219).  

 
 
 

 O estudante que está entrando agora no mercado de trabalho ainda está 

formando sua ideologia, ainda está se desenvolvendo emocionalmente e 

socialmente. Portanto, os jovens se tornam mais suscetíveis a desenvolverem 

doenças relacionadas ao trabalho. Todo tipo de violência dentro das organizações 
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pode contribuir para a queda da saúde mental, trazendo doenças relacionadas ao 

psicológico.  

 
 
2. VIVÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS VÍTIMAS DE ASSÉDIOS 
 
 

É de extrema importância para todos entender o que se passa na cabeça de 

um estudante estagiário que sofre com assédios constantes dentro da empresa em 

que trabalha e os motivos pelos quais escolhem não denunciar ou abandonar o 

trabalho. Para tanto, buscou-se trazer as vozes desses sujeitos com a finalidade de 

apresentar depoimentos de vítimas de assédios para entendermos mais a realidade.   

 
 
2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 
 Na introdução citamos uma pesquisa de caráter exploratório incorporando a 

combinação de métodos qualitativos e quantitativos (MINAYO & SANCHES, 1993) 

tendo como universo da pesquisa os alunos do curso de Hotelaria da Universidade 

Federal Fluminense, que se encontram estagiando e também alunos que já 

concluíram o estágio e já estão formados, mas que já passaram por situações ou 

conhecem alguém próximo que já foi vítima de assédio moral e sexual no estágio.  

 Como relatado na primeira seção deste artigo, buscar estágio na área 

hoteleira é um grande desafio, mas uma ótima experiência para a carreira 

profissional, pois se aprende a lidar melhor com outros seres humanos e se tem uma 

amostragem do que será o futuro profissional. Buscar entender as necessidades e 

as exigências de um hóspede é essencial para um atendimento de qualidade. No 

artigo de Naves (2003), referente à cultura e comprometimento organizacional em 

empresas hoteleiras argumenta que: 

 

 

Assim, para as empresas hoteleiras, fica clara a importância em propiciar 
uma cultura organizacional que promova incessantemente a busca do 
comprometimento dos seus clientes internos, pois somente a partir de 
funcionários dedicados e dispostos a vestir a camisa será possível à 
organização oferecer serviços com qualidade e que superem as 
expectativas dos clientes. (NAVES, 2003, p. 206). 
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Nesta seção serão apresentados e analisados os resultados referentes aos 

possíveis conflitos existentes entre a vida pessoal e a vida profissional dos 

entrevistados; o desvirtuamento do contrato de estágio e os assédios contra o 

estagiário. Assim, um dos instrumentos da coleta de dados para a pesquisa 

qualitativa e quantitativa foi o questionário on line, aplicado aos alunos do curso de 

Hotelaria da UFF. O instrumental foi divulgado via rede social (Facebook), na página 

do curso e em grupos diversos de disciplinas que compõem o currículo do curso e 

que são criadas pelos respectivos professores que as lecionam. Tendo o foco no 

objetivo central da pesquisa para identificar quais os impactos causados na vida de 

vítimas de violência moral e sexual com base em experiências de estagiários do 

curso de hotelaria, foi elaborado um questionário de 18 questões, sendo 13 

fechadas e 5 abertas para que se pudessem sondar as vivências dos jovens no 

ambiente de trabalho, das quais 8 foram sobre assédio moral, 3 sobre assédio 

sexual e 7 sobre esses dois tipos de assédios. Procurou-se saber o perfil das 

pessoas assediadas e como eram as condições de trabalho nos estágios. Todos os 

respondentes foram vítimas de algum tipo de assédio moral e/ou sexual em algum 

momento no estágio. Para garantir o sigilo pautado na ética em pesquisa, os 

respondentes não se identificaram, porém para fins de organização dos relatos, os 

sujeitos serão enumerados em ordem crescente como: Respondente 1, 

Respondente 2, etc...). Os resultados foram agrupados em duas categorias: A 

primeira sobre assédio moral e a segunda sobre o assédio sexual.  

 

 

2.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS SOBRE ASSÉDIO MORAL 

 

Como pré-requisito para responder ao formulário, as pessoas já deviam ter 

sido vítimas alguma vez de assédio moral e/ou sexual no estágio. Mesmo com a 

divulgação, apoio da coordenação e alguns professores, não houve uma grande 

participação dos alunos, pois eles não se identificaram como possível vitima ou 

realmente não foram. A amostra, estratificada por sexo, idade, região, estado civil e 

atividade exercida no estágio, envolvendo 14 pessoas entre homens e mulheres, 

com idades entre 19 e 25 anos, residentes das cidades de Niterói, Rio de Janeiro, 

São Gonçalo e Maricá, foi colhida entre os dias 1 e 17 de setembro de 2017. Outro 

dado coletado foram os locais onde ocorreram os assédios com os estudantes. 
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Obteve-se então que 21,4% dos respondentes foram vítimas de assédio na 

faculdade, no espaço público (28,6%), em casa (7,1%), em outros lugares (14,2%) e 

por fim, a maior parcela (78,6%) no estágio. O foco desta pesquisa é identificar 

apenas casos em que os assédios ocorrem no ambiente de estágio, levando assim 

os outros casos a serem estudados futuramente. 

Cavadinha (2012) fala sobre a “adultização precoce” trazendo a visão de que 

a maior parte dos jovens que ingressam no mercado de trabalho no Brasil hoje é de 

família de baixa renda, que procuram emprego para ajudar no sustento da família, 

fazendo com que isso não seja uma escolha e sim uma imposição da sociedade que 

se construiu no Brasil, sendo esses jovens trabalhadores muito mais vulneráveis a 

esses tipos de violência psicológica devido a sua imaturidade na vida profissional, 

levando em conta que jovens de classe média alta, geralmente ingressam no 

mercado de trabalho em áreas de meio de produção bem remuneradas e a partir dos 

seus 25 anos.   

Sendo assim faz-se importante trazer a relevância sobre o assunto devido à 

faixa etária dos jovens, e discutir situações onde há existência de violência 

psicológica. Em relação às questões fechadas, foram elaborados gráficos para 

sistematização das respostas. 

Na primeira pergunta buscou-se ver quantos respondentes sabiam o que se 

caracterizava como assédio moral e do total de entrevistados, 85,7% disseram que 

sabiam o que se caracterizava como assédio moral e 14,3% não. Logo em seguida 

foi aberto um espaço para escreverem o que entendiam sobre o assunto, mas 

resposta não era obrigatória então foram obtidas 9 respostas, a maioria de conteúdo 

semelhante e os termos mais usados foram: constrangimento, humilhações, invasão 

de privacidade e desrespeito. Destacaram-se então as seguintes opiniões:  

 

 
Quando um funcionário é submetido a constrangimentos e humilhações no 
trabalho por superiores e demais colegas. (RESPONDENTE 1) 
 
Conjunto de atitudes cuja intenção é abalar psicologicamente o profissional, 
de nível hierárquico superior para inferior. (RESPONDENTE 3)  
 
Violência psicológica ameaça física ou moral. Abuso de autoridade em 
relação à posição que está atuando. (RESPONDENTE 8) 
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No livro sobre Assédio Moral e Organizacional (SOBOLL, 2008) o autor afirma 

que os apontados como agressores geralmente são superiores hierárquicos e por 

meio de experiências e análises ele explica que, em muitos casos, a violência 

psicológica acontece devido a uma estrutura organizacional “doente” onde se é 

estimulada a competitividade e está estruturada sobre uma dose significativa de 

perversidade.  

Observa-se que por mais que os jovens analisados estejam na faixa etária 

entre 19 e 25 anos, a maior parte deles tem uma noção básica do que se caracteriza 

como assédio. Saber identificar essas situações ajuda a prevenir que tais violências 

psicológicas aconteçam.   

O segundo questionamento feito sobre o assédio moral no ambiente de 

estágio, procurou-se saber se havia pressão de superiores e/ou de colegas de 

trabalho para que houvesse desvio de tarefas, ou seja, fazer mais do que foi 

acordado no contrato de estágio ou atividades não previstas. As respostas foram 

conforme na Figura 1:  

 

Figura 1 - Desvio de tarefas 

 

Fonte: Própria 

 

Dos respondentes, 35,7% informaram que nunca ocorreram pressões de 

superiores e/ou de colegas de trabalho para que haja desvio de tarefas; 14,3% 

informaram que raramente ocorrem pressões para que haja desvio de tarefas; 7,1% 

informaram que às vezes ocorrem pressões para que haja desvio de tarefas; 21,4% 

dos respondentes informaram que frequentemente há pressão para que haja desvio 

de tarefas e 21,4% responderam que sempre há pressão de superiores e colegas 

para que haja desvio de tarefas. 

 Em um estudo empírico feito por Ravasco (2010) foram entrevistados jovens 

de classe media alta do Rio que estavam em período de estágio, relatando as 
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vivências e experiências desses estagiários. Observou-se que os depoentes diziam 

que estar sempre atarefado, viver cheios de atividades para fazer e agir sob 

urgência quase sempre, não os afetava, mas significava uma maneira de pertencer e 

se adequar a uma realidade inerente ao bom trabalho.  

 Existem diversas empresas que motivam os estagiários a subirem de vida, 

dando aos poucos responsabilidades e tarefas que os induzem a usar a capacidade 

para desenvolver tarefas. Outras que só querem escravizar a mão de obra e ainda 

com baixa remuneração. Cabe ao empregador ter discernimento para entender que 

os estagiários são mão de obra de qualidade e que podem ser muito bem 

aproveitadas. Sendo assim uma “via de mão dupla”.  

O terceiro questionamento sobre assédio moral procurou-se saber se era 

comum que utilizassem hora extra no local de trabalho foram obtidas as seguintes 

respostas: 

  

Figura 2 - Hora extra 

 

Fonte: Própria 

 

Apenas 7,1% dos respondentes indicaram que nunca utilizaram hora extra no 

local de trabalho; outros 7,1% responderam que raramente fazem hora extra; 28,6% 

responderam que às vezes fazem hora extra no trabalho; 21,4% informaram que 

frequentemente utilizam de hora extra no trabalho e 35,7% disseram que sempre 

fazem hora extra. 

O quarto questionamento sobre assédio moral, procurou-se saber se seus 

resultados eram expostos de maneira a respeitar suas particularidades sem que 

houvesse exposição desnecessária aos demais, foram obtidas as seguintes 

respostas: 
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Figura 3 – Exposição de resultados 

 

Fonte: Própria 

 

 

Dos respondentes, 21,4% informaram que seus resultados sempre são 

expostos de maneira desrespeitosa aos demais; 7,1% informaram que raramente 

respeitam suas particularidades; 28,6% responderam que às vezes a exposição de 

seus resultados acontece; 14,3% informaram que seus resultados no trabalho são 

respeitados frequentemente e não são expostos. 28,6% responderam que seus 

resultados são sempre conservados e não expostos aos demais. 

Soboll (2008) afirma que um dos assédios que ocorrem dentro das empresas 

é o assédio organizacional, que diferente do assédio moral, é um processo no qual a 

violência já vem inserida na estrutura e na política organizacional de forma abusiva e 

inadequada, que tem como objetivo controlar a produtividade e gerenciar o trabalho 

do grupo. Essa cobrança chega a ser agressiva como no assédio moral, mas não 

tem o intuito de prejudicar ou destruir uma pessoa em especial e sim controlar todo o 

grupo sem discriminações. E esta exposição constrangedora dos resultados citada 

acima está dentro do que chamamos de assédio organizacional.  

No quinto questionamento sobre assédio moral, procurou-se saber se havia 

pressões mesmo que sutis, para que fossem realizados trabalhos com ações que 

iam contra a ética e a moral do estagiário:  

  

Figura 4 - Ética e Moral 
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 Os respondentes que indicaram que nunca houve pressão para que 

realizassem trabalhos contra sua própria ética e moral somam 28,6%; 21,4% 

informaram que raramente há pressões para que realizem trabalhos que vão contra 

a sua ética e moral; 28,6% informaram que às vezes essas pressões existem; 14,3% 

informaram que frequentemente são pressionados a realizarem trabalhos contra sua 

ética e moral e outros 7,1% informaram que sempre são pressionados.  

No sexto questionamento sobre assédio moral, procurou-se saber se havia 

bom convívio e solidariedade entre os integrantes de suas respectivas equipes foram 

obtidas as seguintes respostas:  

 

Figura 5 – Bom convívio 

 

 

Fonte: Própria 

 

Dos respondentes, 7,1% informaram que nunca há bom convívio e 

solidariedade entre os integrantes da equipe de trabalho; 50% disseram que às 

vezes existe um bom convívio; 35,7% informaram que frequentemente há um bom 

convívio entre os funcionários e outros 7,1% informaram que existe sempre um bom 

convívio e solidariedade. 

 Em um estudo feito por Freitas (2001) ele explica que os grupos dentro das 

organizações tendem a não suportar as diferenças, sejam elas entre homens e 

mulheres, homossexuais e diferenças raciais. Muita das vezes o assédio moral 

surge da inveja, onde a pessoa não suporta que a outra seja diferente, seja na 

estética, na classe social, nos estudos e faz piadas para humilhar, na tentativa de se 

fazer valorizar às custas do outro.   

No sétimo questionamento sobre assédio moral, procurou-se saber se os 

horários de refeições eram respeitados, obtiveram-se as seguintes respostas, 

conforme a figura 6: 
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Figura 6 – Horários de refeições 

 

 

Fonte: Própria 

 

Assim, 14,3% responderam que seus horários de refeições nunca são 

respeitados; 7,1% disseram que raramente seus horários de refeições são 

respeitados; 28,6% informaram que às vezes os seus horários de refeições são 

respeitados; 14,3% disseram que frequentemente seus horários são respeitados e 

outros 35,7% disseram que seus horários de refeições sempre são respeitados. 

Sofrer constante violência psicológica trás para o indivíduo o adoecimento 

psíquico. Desestrutura sua esfera emocional, sua vida financeira, familiar, 

acadêmica, profissional e, não menos importante, a sua saúde.  Entra então na crise 

de identidade e começa a buscar constantemente reconhecimento no trabalho. O 

estagiário começa a se envolver verdadeiramente na sua ocupação dentro da 

organização, mas se não há o reconhecimento de suas contribuições ele acaba se 

sentindo desestimulado, e começa a rever se o seu trabalho é digno ou não de ser 

valorizado o que resulta na descompensação mental.   

 

2.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS SOBRE ASSÉDIO SEXUAL 

 

Na coleta de dados envolvendo casos de assédio sexual foram utilizados os 

mesmos procedimentos metodológicos do assédio moral. As perguntas sobre o 

assédio sexual estavam entre as de assédio moral, então os respondentes foram os 

mesmos. Na primeira pergunta buscou-se ver quantos respondentes sabiam o que 

se caracterizava como assédio sexual e do total de entrevistados, 85,7% disseram 

que sabiam o que se caracterizava como assédio sexual e 14,3% não. Logo em 

seguida foi aberto um espaço para escreverem o que entendiam sobre o assunto, 
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mas resposta não era obrigatória então foram obtidas 9 respostas, a maioria de 

conteúdo semelhante e os termos mais usados foram: avanço sexual não 

consensual, invasão contra os limites íntimos/físicos, ato sexual forçado.  

Para exemplificar, foram destacados três relatos considerados elucidadores: 

 
 

Qualquer tipo de constrangimento e invasão contra os limites íntimos - 
físicos e/ou morais - de determinada pessoa. (RESPONDENTE 4) 
 
Ato sexual forçado ou qualquer iniciativa que não tenha consentimento da 
pessoa que sofre a ação. (RESPONDENTE 8) 
 
Qualquer tentativa, bem sucedida ou não, de aproximação sexual com um 
funcionário (no espaço de trabalho, no caso) (RESPONDENTE 3) 
 
 
 

 Freitas (2001) fala que o assédio sexual não é uma prática nova no Brasil e 

que ocorre desde o tempo da escravidão entre senhores de engenhos e 

empregadas domésticas, mas que ainda é preciso muita discussão sobre o assunto. 

Hoje a mulher vem ganhando espaço no mercado de trabalho e reconhecimento dos 

seus chefes, admiração e respeito. O autor explica que o assédio sexual não é 

apenas um convite constrangedor em que a vítima se sente sem graça, pois 

qualquer convite pode ser recusado, mas sim uma intimação onde o assediador 

precisa ameaçar alguém ou necessita forçar uma relação para que se sinta excitado. 

 Observa-se que o conhecimento sobre o que se caracteriza o assédio sexual, 

pode ajudar o aluno a evitar tais situações ou fazê-lo saber lidar com elas. Assim, 

uma das perguntas feitas foi querendo saber se os estagiários vítimas de assédio se 

sentiam intimidados e desrespeitados com as provocações sexuais inoportunas no 

ambiente de trabalho. As respostas foram conforme a figura 7: 

 

 

Figura 7 - Provocações inoportunas 
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Os sujeitos que responderam que nunca passaram por situações 

intimidadoras em que se sentiram vítimas de assédio sexual foram 35,7%; 14,3% 

informaram que raramente ocorreram situações em que se sentem intimidados 

sexualmente; 42,9% informaram que às vezes passam por situações intimidadoras 

com provocações sexuais e outros 7,1% disseram que sempre passam por 

situações desrespeitosas com provocações sexuais. Freitas (2001) acredita na ideia 

de que a mulher brasileira sabe diferenciar uma cantada de uma proposta imoral, 

devido a nossa cultura machista.  

Foi questionado também onde mais ocorriam os assédios morais ou sexuais e 

78,6% dos respondentes indicaram que ocorria no trabalho. A outra parcela menor 

de respostas ficou dividida entre faculdade (21,4%), espaço público (28,6%) e até 

mesmo em casa (7,1%). Dois relatos se destacam: 

 
Durante 6 meses do meu estágio sofria assédio moral no meu trabalho. 
Constantes ameaças em relação a minha condição de empregado na 
empresa, cobranças sufocantes referentes ao trabalho. Nunca recebi um 
feedback. Não sabia como estava desempenhando minhas tarefas e com 
isso fiquei muito desestimulado e abandonei um período da Faculdade. A 
minha sorte foi que tinham outras pessoas observando a qualidade do meu 
serviço e obtive o destaque que buscava no momento. “Fui efetivado em 
outra posição. (RESPONDENTE 7). 
 
Uma vez fui a um quarto de um hóspede para ajudá-lo com uma chamada 
local e ele começou a se masturbar na minha frente e eu saí correndo. 
(RESPONDENTE 2). 
 

 
 

 Freitas (2001) argumenta sobre a violência privada, onde os assédios 

acontecem dentro de casa, seja entre cônjugues ou até mesmo de pais para filhos, 

onde os filhos acabam se tornando vítima de violência psicológica. Casas onde 

sopram o vento do incesto sem que ele tenha ocorrido.  

Quando questionados se saberiam como agir se fossem vítimas de assédio 

moral/sexual, dos entrevistados 57,1% informaram que sabem o que fazer e os 

outros 42,9% que não sabem. Os que afirmaram que sim, disseram o que fariam: 

 
 

Eu na primeira hora, enquanto sofria assédio moral do meu supervisor 
procurei a gerente do meu setor. Porém pouca coisa mudou e inclusive a 
gerente não soube lidar com a situação e me expôs, criando uma situação 
muito constrangedora; o supervisor soube que eu tinha feito uma 
reclamação e quis tirar satisfação. Depois desse amadorismo gerencial, 
resolvi ficar calado e não reclamar de mais nada. (RESPONDENTE 7). 
 
Reportaria ao meu supervisor e ao setor de RH. (RESPONDENTE 4). 
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Primeiramente, dependendo do grau do assédio, tentar ver se é uma 
personalidade do assediador. Se for em casos graves (que ofenda 
diretamente o assediado) contactar a policia para fazer um BO sobre o caso 
envolvido(podendo ser feito o BO mesmo se for o primeiro ato do 
assediador) (RESPONDENTE 8). 

 
   
 

Uma das perguntas feitas foi querendo saber se os estagiários vítimas de 

assédio se sentiam intimidados e desrespeitados com as provocações sexuais 

inoportunas no ambiente de trabalho: 

 

 

Figura 8 – Denúncia 

 

 

Fonte: Própria 

 

Dos sujeitos pesquisados, 14,3% informaram que já passaram por situações 

onde houve denúncia contra o assediador e 85,7% disseram que nunca passaram 

por situação onde houve denuncia.  

Por fim, na última pergunta do questionário foi aberta a oportunidade dos 

estagiários dizerem que medidas deveriam ser tomadas para apoiar vítimas de 

assédio. A pergunta era de caráter obrigatório e todos deram suas opiniões. 

Destacam-se algumas respostas bem claras e compreensíveis: 

 

Campanhas de conscientização sobre assédio moral e sexual deveriam ser 
mais frequentes em mídias abertas, como são em redes sociais na internet. 
Além disso, deveria ser um assunto debatido em escolas desde cedo, para 
que as crianças crescessem conscientes de que precisa haver respeito para 
com o próximo. As vítimas de assédios também deveriam ter 
acompanhamento psicológico gratuito após o ocorrido. (RESPONDENTE 4) 
 
Mostrar que elas nao estao sozinhas. E que devem SIM tomar providências, 
falar, AGIR! para que o assunto tome cada vez mais espaço na nossa 
sociedade. (RESPONDENTE 10) 
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Uma comissão que sirva especificamente para receber esse tipo de 
denúncia, com indivíduos fora do meio para que no haja prejulgamento de 
nenhumas das partes e as medidas cabíveis de acordo com um código de 
ética da empresa. (RESPONDENTE 12).  
 
Apoio psicológico profissional e suporte emocional dos colegas de trabalho 
e superiores hierarquicamente (RESPONDENTE 3). 

  
 

 Freitas (2001) afirma que as instituiçes podem implementar políticas para que 

esse tipo de violência seja inibido. Fazendo com que melhore o respeito entre as 

pessoas que trabalham na organização e fazendo com que se produza melhores 

resultados até mesmo para a própria empresa.  

 

 

2.4 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

O outro instrumento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista 

semiestruturada constituída por 9 perguntas com o objetivo de saber o perfil das 

pessoas entrevistadas, quais eram as condições de trabalho e os impactos 

causados na vida das vítimas de assédio. Assim, foram coletados os depoimentos 

entre os dias 4 e 15 de setembro de 2017. Foram 17 pessoas abordadas no total, 

entre elas 10 mulheres e 7 homens. Dessas 17 pessoas, 12 responderam que nunca 

foram assediadas no estágio e 5 responderam que já foram. Esses com respostas 

positivas foram os selecionados para a entrevista, sendo 1 homem e 2 mulheres 

vitimas de assédio moral e 2 mulheres vitimas de assédio sexual. 

 Para fins de organização e para garantir a privacidade dos sujeitos, optou-se 

por nomear os entrevistados da seguinte forma: Entrevistado 1, Entrevistado 2, 

Entrevistado 3, Entrevistado 4 e Entrevistado 5. Por ser uma entrevista realizada via 

internet (por aplicativo de mensagens instantâneas de uma rede social), entende-se 

que houve uma demora significativa para obter as respostas das pessoas 

abordadas, mas os resultados foram positivos.  

Na tabela a seguir, podemos ver os dados iniciais da entrevista:  
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Tabela - Dados base 

Entrevistados Idade quando 

entrou no estágio 

Período que 

cursava 

Área que atuou 

Entrevistado 1 20  2º Hotel 

Entrevistado 2 21  4º Restaurante 

Entrevistado 3 24 3º Eventos 

Entrevistado 4 20  4º Condutor de 

grupos de Turismo 

Entrevistado 5 19  2º Hotel 

Fonte: Própria 

 

Quando as perguntas deram início, os entrevistados foram questionados se já 

haviam sido assediados anteriormente em outro trabalho. O Entrevistado 3 afirmou 

que já havia sido assediado em outro emprego e os outros 4 não. Os entrevistados 

1, 4 e 5 informaram que o estágio estava sendo o primeiro emprego, ou seja, não 

haviam tido outras experiências profissionais.  

A segunda pergunta abordava se antes de entrar no estágio eles já tinham 

conhecimento do que era assédio moral e sexual. O entrevistado 1 respondeu que 

sabia o que era, mas hoje em dia entende muito mais sobre o assunto, tanto é que 

quando passou pelas situações de constrangimento na época acabou não 

encarando aquelas situações como assédio por falta de entendimento e depois de 

vivenciar acabou descobrindo mais sobre o assunto. Os entrevistados 2, 3 e 5 

afirmaram já saber o que significava antes de entrar no estágio. O entrevistado 4 

informou saber superficialmente sobre o assunto, tinha um entendimento muito 

teórico e depois de passar pela experiência acabou de interessando a saber mais 

sobre.  

A terceira pergunta buscava saber se foram assediados moralmente ou 

sexualmente. Os entrevistados 3, 4 e 5 foram assediados moralmente. As 

entrevistadas 1 e 2 foram sexualmente.  

A quarta pergunta questionava em que momentos os assédios mais 

aconteciam. A entrevistada 1, assediada sexualmente, informou que aconteceram 2 

vezes. Na primeira situação, contou que o funcionário do setor de A&B do hotel, 

titulado subchefe da cozinha, onde ela trabalhava soltava piadas maliciosas 

constantemente. Segundo ela, o homem aparentava ser quase 30 anos mais velho, 
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deixando-a constrangida. Até que um dia trabalhando em um evento dentro do hotel, 

eles se esbarraram em um dos corredores e ele a empurrou para a escada de 

incêndio onde a agarrou e tentou beija-la a força, colocou sua “parte íntima” para 

fora da calça e tentou toca-la, mas ela gritou e por ser em uma escada de incêndio, 

o som ecoou e ele se assustou com medo que alguém aparecesse, então resolveu 

solta-la e foi embora. Na segunda situação dessa mesma entrevistada ela foi 

assediada por um lutador marroquino que estava hospedado no hotel. Ele solicitou 

uma toalha e quando ela subiu para ajuda-lo ele passou a mão nos seios dela como 

se fosse olhar a “name tag” (crachá), e na hora ela empurrou a mão dele e saiu 

rapidamente do quarto.  

A entrevistada 2 também vítima de assédio sexual, informou que o assediador 

era o próprio patrão e que as palavras maliciosas eram ouvidas algumas vezes 

quando eles se cruzavam pelos corredores da empresa, principalmente quando ele 

bebia e quando ela subia ao escritório dele para tratar de algum assunto profissional.  

 
 
Quando ele começava a beber eu no fundo já sabia que a qualquer 
momento o encontraria pelos corredores da empresa e ele falaria alguma 
gracinha. Eram sempre as mesmas palavras maliciosas, dizia também que 
se eu fizesse o que ele queria, só iria crescer na vida. (ENTREVISTADA 2). 
 

 
Os entrevistados 3, 4 e 5 assediados moralmente informaram os mesmos 

problemas, dentre eles que os assédios aconteciam em momentos de reuniões entre 

funcionários e patrões e quando faziam algo incorretamente eram desvalorizados, 

ouvindo de seus superiores que ainda eram imaturos e que tinham muito que 

aprender que não deviam ser ouvidos, apenas fazer os trabalhos designados a eles. 

Faziam tarefa fora de suas obrigações e trabalhavam horas a mais do que havia sido 

acordado no contrato de estágio, com a pressão de que se não fizessem correriam o 

risco de perder a vaga para outro estagiário que aguardava ansiosamente por uma 

oportunidade.  

Quando questionados na quinta pergunta sobre o que sentiam na hora, se 

ficavam envergonhados e deixavam o problema de lado, ou se já chegaram a dar 

respostas firmes que repudiasse a atitude do agressor, todos os entrevistados 

disseram que se sentiam muito constrangidos nos momentos de violência 

psicológica, mas apenas a entrevistada 4 repudiou a situação e respondeu firme ao 

assediador dizendo que aquilo a incomodava e não era daquela forma, discutindo 
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que as coisas iriam funcionar, mas com o tempo se acomodou pois percebeu que a 

situação realmente não iria mudar. As outras 4 vítimas preferiram se manter caladas, 

por falta de conhecimento para lidar com a situação ou com medo de perder o 

emprego.  

Na sexta pergunta foram questionados se em algum momento tiveram 

vontade de sair do estágio por causa dos assédios. Os entrevistados 1, 2, 3 e 5 

afirmaram que não e se mantiveram no estágio até o fim do contrato. A entrevistada 

4 disse:  

 
 
Esse foi sim um motivo muito forte para eu querer sair do estágio, pois era 
uma coisa que me incomodava demais. Eu dava o meu máximo, mas ainda 
assim isso não era o suficiente. E sim, isso me fez pensar várias vezes em 
largar o estágio pra lá e sair. (ENTREVISTADA 4). 
 
 
 

Na sétima pergunta foi questionado se as vítimas chegaram a conversar com 

algum colega de equipe ou superior, sobre o assunto. O entrevistado 1 disse que 

chegou a conversar com uma superior, que ela tinha mais intimidade por serem 

amigas do lado de fora da empresa e o entrevistado 2 informou que também 

comentou com uma colega de equipe sobre as falas maldosas, apesar de muitos 

episódios terem acontecido na frente de outros funcionários, pois sabia que a colega 

também era tão vítima quanto ela do assediador. Os entrevistados 3 e 5 preferiram 

se manter calados e não contaram a ninguém. O entrevistado 4 disse que 

conversava com outros colegas que também eram tão vítimas quanto ela.  

Na oitava pergunta os entrevistados foram questionados se foram feitas 

denúncias a algum órgão jurídico ou se levaram o problema para o departamento do 

curso, mas nenhuma das vítimas fez qualquer tipo de denúncia e nem levou o caso 

para o departamento do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da UFF.  

Na nona e última pergunta tentou-se entender como as vítimas se sentem 

hoje como pessoas? O que isso afetou em suas vidas e se trouxe amadurecimento 

sobre o assunto abordado. Todos responderam que a vida pessoal não foi afetada 

gravemente, mas que foram experiências que não querem viver novamente. O 

entrevistado 2 disse que hoje continua no emprego que estava quando sofreu os 

assédios, ainda convive diariamente com atitudes de constrangimento,  mas que não 

denunciou pois gosta do ambiente em que trabalha, a equipe que convive é muito 
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acolhedora e que ainda os constrangimentos não foram maiores do que o amor que 

tem pela profissão. Outra entrevistada argumentou: 

 

Não afetou diretamente a minha vida, mas houve sim um amadurecimento 
principalmente pelo fato da gente perceber algumas atitudes que não 
achamos que é assédio, mas depois que passamos por isso refletimos que 
é sim assédio. Muitas vezes deixamos pra lá com o pensamento de “ah não, 
devem ser só cobranças” e acabamos as vezes nos questionando achando 
que estamos fazendo algo errado. Mas na verdade não. O problema está 
sim na organização. Eu percebi que as cobranças as vezes não são tão 
normais como imaginamos e que há maneiras de um chefe cobrar 
resultados de seus funcionários sem que haja constrangimentos. O principal 
fator foi que aumentou minha sensibilidade para uma situação onde a gente 
acaba aceitando determinadas coisas pelo dinheiro do trabalho. Hoje tenho 
uma visão diferente a respeito do assunto. (ENTREVISTADA 4). 
 
 
 

 Freitas (2001) afirma que essa não é uma questão fácil, mas que é uma 

questão necessária. As organizações de hoje estão mais preparadas para lidar com 

essa questão, que antigamente nos anos 60, 70 e 80. 

 Hoje, com as mídias sociais, vemos diariamente notícias sobre assédios 

contra homens e mulheres no ambiente de trabalho, com o avanço da informação as 

pessoas estão cada vez mais indagadas no assunto, criam movimentos feministas 

unindo pessoas contra a cultura do estupro, reforçam a ideia de que 

comportamentos de assédio não podem ser considerados como naturais ou normais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para uma boa prestação de serviços hoteleiros é essencial que se tenha 

profissionais dedicados na área, pois a forma como o cliente é tratado é que vai 

fazer com que o diferencial na qualidade do serviço prestado seja notável.  

Diante dos dados da pesquisa, pode-se afirmar que os estudantes estagiários 

muita das vezes não são ouvidos pelos seus superiores, não são valorizados nas 

tarefas que executam e ouvem palavras ofensivas diariamente causando assim um 

desestímulo em continuar e alguns ainda sentem falta de algum feedback, seja ele 

bom ou ruim, mas que seja informado.   

Não é preciso esperar acontecer alguma situação de assédio dentro da 

empresa para que se tome uma providência e se tenha que chegar a Justiça. Mas é 

preciso que as organizações desenvolvam ambientes saudáveis, sejam eles internos 

e externos e disseminem que o assédio sexual não é apenas uma cantada infeliz ou 

uma brincadeira de mau gosto e que deve haver respeito e igualdade entre os 

funcionários. 

É importante observar que em todos esses casos não houve denúncia para 

um órgão de segurança pública e nem casos extremos de depressão ou suicídio e 

que suas vidas seguiram normalmente sem terem sido muito afetadas apesar de 

terem passado por tais situações. Mas vale ressaltar que nem todas as pessoas que 

são vítimas de assédio saem de alguma experiência sem deixar traumas, traumas 

esses que podem ser fatais.  

 Os resultados obtidos através das entrevistas foram considerados importantes 

para o entendimento de como devem existir milhares de estudantes estagiários, que 

sofrem violências psicológicas nos trabalhos diariamente, e ainda sim vivem uma 

vida “normal”, e seus traumas e medos passam despercebidos. Conseguem outros 

empregos, concluem a faculdade e a única coisa que resta disso tudo são as 

experiências para contar e conscientizar pessoas que passam pelas mesmas 

situações a serem fortes e se depois de uma conversa com o assediador ainda sim a 

situação não for resolvida, acionar a justiça é a atitude mais correta a se tomar. Não 

se pode deixar ser vencido pelo machismo, medo, preconceito e desinformação, é 

preciso se impor e mostrar o lugar de cada um na sociedade. Respeito é bom e 

todos gostam.  
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