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RESUMO 

 

Diante do aumento de pedidos de licenças médicas e transferências de local de 

trabalho, seguidos de denúncias de assédio moral feitas por servidores de uma 

Instituição Federal de Ensino do Rio de Janeiro, realizou-se uma pesquisa com a 

finalidade de investigar como o fenômeno assédio moral acontecia neste ambiente de 

trabalho, quais eram as suas consequências para a saúde dos trabalhadores e para 

a realização do trabalho desenvolvido. Realizou-se uma pesquisa aplicada, descritiva 

e bibliográfica. Utilizou-se como instrumento de levantamento de dados na primeira 

etapa, um questionário online, no qual participaram: 61 técnicos-administrativos, 111 

docentes, totalizando 172 pesquisados. Na segunda etapa, realizou-se as entrevistas 

com os sujeitos que desejaram relatar as situações de assédio moral vivenciadas e/ou 

conhecidas, na qual participaram 16 pesquisados (5 técnicos-administrativos e 11 

docentes efetivos). Os dados foram analisados a partir das técnicas descritiva de 

análise (GIL, 2008) e de análise de conteúdo (BARDIN, 2009). O conceito empregado 

como referência nesta pesquisa, define o assédio moral como toda e qualquer 

conduta abusiva manifestada através de comportamentos, palavras e escritos, que 

visem causar danos à vítima. Os resultados ratificam que o assédio moral é uma 

realidade na Instituição, 45,3% dos pesquisados declararam que sofriam assédio 

moral, alguns com mais frequência e outros com menos. A característica mais 

presente foi a de abuso de poder/autoritarismo, o tipo mais comum era o de assédio 

moral vertical descendente, presente em 56% dos casos. Dos 78 pesquisados, que 

sofreram assédio moral, 58,2% adoeceram. Em 23% dos casos, os sintomas/doenças 

mais frequentes foram: estresse, ansiedade, aumento de peso, indisposição e 

insegurança. As consequências para o trabalho desenvolvido na instituição estavam 

relacionadas ao trabalho realizado pelo servidor assediado, pois no contexto do 

assédio moral, surgia a desmotivação, erros constantes, a queda da produtividade, 

licenças médicas, a rotatividade de servidores do setor devido os pedidos de 

transferência ou de exoneração. Observou-se que as medidas adotadas de 

prevenção e combate ao assédio moral pela Instituição não atenderam as demandas 

requeridas e que há uma necessidade urgente de implantação de propostas, que 

possam apoiar os servidores vítimas de assédio moral; e do mesmo modo, que 

possam punir, nas formas da lei, os servidores que praticam atos abusivos com a 

intenção de prejudicar ou maltratar os colegas. O estudo enfatiza a ausência de 

legislação específica sobre assédio moral no âmbito da administração pública federal 

e apresenta a mediação como estratégia para a resolução de conflitos; também 

provoca a reflexão sobre o papel do gestor neste processo e aponta caminhos para 

a prevenção e combate ao assédio moral, propondo a implementação do Programa 

Institucional de Mediação de Conflitos. Ressalta-se que os resultados obtidos e 

apresentados, neste estudo, limitam-se apenas à realidade dos 172 servidores, que 

participaram da pesquisa. 

Palavras-chave: Assédio Moral no Trabalho. Violência no Trabalho. Saúde do 

Trabalhador. Gestão Estratégica de Pessoas. Mediação de Conflitos. 



 
 

ABSTRACT 

 

Faced with the increase in requests for medical licenses and workplace transfers, 
followed by reports of harassment by servants of a Federal Education Institution in Rio 
de Janeiro, a survey was carried out to investigate how the phenomenon of moral 
harassment in this work environment, what were their consequences for the health of 
the workers and for the work carried out. An applied, descriptive and bibliographical 
research was carried out. An online questionnaire was used as a data collection tool 
in the first stage, in which 61 technical-administrative staff and 111 teachers 
participated, totaling 172 respondents. In the second stage, interviews were conducted 
with the subjects who wished to report the situations of harassment experienced and 
/ or known, in which 16 respondents (5 administrative technicians and 11 faculty 
members) participated. The data were analyzed using descriptive analysis techniques 
(GIL, 2008) and content analysis (BARDIN, 2009). The concept used as a reference 
in this research, defines bullying as any and all abusive behavior manifested through 
behaviors, words and writings, that aim to cause harm to the victim. The results confirm 
that bullying is a reality in the institution, 45.3% of respondents stated that they 
suffered from bullying, some more frequently and others with less. The most prevalent 
characteristic was that of abuse of power / authoritarianism, the most common type 
was vertical descending moral harassment, present in 56% of cases. Of the 78 
surveyed, who suffered moral harassment, 58.2% became ill. In 23% of the cases, the 
most frequent symptoms / illnesses were: stress, anxiety, weight gain, indisposition 
and insecurity. The consequences for the work developed in the institution were 
related to the work done by the harassed server, because in the context of moral 
harassment, there was demotivation, constant errors, productivity decrease, medical 
licenses, rotation of servers in the sector due to transfer requests or exemption. It was 
noted that the measures taken to prevent and combat bullying by the Institution did 
not meet the demands and that there was an urgent need to implement proposals that 
could support employees who were victims of bullying; and likewise, that they may 
punish, in the form of the law, the servants who commit abusive acts with the intention 
of harming or mistreating their colleagues. The study emphasizes the absence of 
specific legislation on psychological harassment within the federal public 
administration and presents mediation as a strategy for resolving conflicts; also 
provokes reflection on the role of the manager in this process and points out ways to 
prevent and fight against bullying, proposing the implementation of the Institutional 
Program for Conflict Mediation. It should be emphasized that the results obtained and 
presented in this study are limited to the reality of the 172 servers that participated in 
the research. 
 
 

 

Key words: Moral Harassment at Work. Violence at work. Worker's health. Strategic 
Management of People. Conflict Mediation. 
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CAPÍTULO I   

 

1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas o cenário organizacional vem sofrendo transformações 

advindas do modelo econômico globalizado e do avanço tecnológico, que impõem às 

organizações um novo modelo de gestão integrada a valores competitivos e ao novo 

perfil do trabalhador, com múltiplas habilidades e conhecimentos.  

Neste contexto, os trabalhadores recebem orientações, cobranças e críticas 

ao desenvolverem suas tarefas. Há grupos de trabalho, que realizam suas atividades 

em equipe, compartilhando responsabilidades e outros onde se estimulam 

demasiadamente a competição e o individualismo, com o único objetivo de atingir 

metas e conquistar bons resultados.  

A luta pelos empregos e pelo reconhecimento pode favorecer 
todos os tipos de comportamentos reprováveis, que em 
escala ampliada podem atingir o comportamento 
organizacional como um todo em seu convívio com os demais 
atores: governo, sociedade, consumidores, concorrentes, 
acionistas e trabalhadores. (FREITAS, HELOANI e 
BARRETO, 2011 – p. 36) 

Ressalta-se que, independentemente do modelo de gestão adotado pelo 

administrador, para realizar a gestão de pessoas e obter os resultados almejados é 

importante que ele tenha conhecimento da importância de se garantir um ambiente 

de trabalho saudável e seguro, que vise preservar a saúde física e mental do 

trabalhador. 

Este estudo tratará de uma problemática que tem deteriorado ambientes de 

trabalho em todo o mundo, causando sérios prejuízos para a saúde do trabalhador, 

para as organizações e para a sociedade: o Assédio Moral, fenômeno que há 

décadas, atinge a personalidade, identidade e autoestima do trabalhador; e que 

somente no ano de 1990 foi considerado como fator destrutivo do ambiente de 

trabalho. 

1.1. Contextualização 

Atualmente, os trabalhadores possuem uma maior compreensão acerca dos 

impactos das atividades laborais e do clima organizacional na sua saúde e qualidade 
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de vida. Numa pesquisa realizada pelo site vagas.com1 em maio/2015, com 4,9 mil 

profissionais das cinco regiões brasileiras, verificou-se que 52% dos participantes já 

haviam sofrido assédio sexual ou moral. E dentre os que não passaram por esta 

situação, 34% afirmaram já terem presenciado algum episódio de assédio. 

Outra pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT, 

2009)2, revelou que 42% dos brasileiros já sofreram assédio moral. Por causa do seu 

efeito devastador na vida do trabalhador, que pode provocar danos irreversíveis à sua 

saúde física e mental, o assédio moral foi considerado um problema de saúde pública. 

Além disso, também vem sendo tratado como uma das causas do absenteísmo no 

cotidiano laboral3, ocasionando a queda da produtividade e a ocorrência de acidentes 

de trabalho e doenças profissionais, devido aos desgastes psicológicos que provoca.  

Um estudo realizado em 2013 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

(TJMG), revelou, como primeira causa para o absenteísmo, um alto índice de 

afastamento do trabalho por transtornos mentais e comportamentais, advindos do 

“excesso de serviço, serviço extra além da carga de trabalho, pressão por produzir 

mais sem tempo e condições materiais de trabalho, autoritarismo das chefias, 

humilhações, perseguições, recusa de comunicação”4, fatos que se ocorridos de 

forma repetitiva e duradoura, podem ser caracterizados como assédio moral. 

Segundo levantamento5 feito pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-RS), 

as denúncias de assédio moral se mantêm constantes. De janeiro de 2015 a 

novembro de 2017 foram registradas 752 denúncias, incluindo casos, que envolviam 

a discriminação racial.  

Estudar o assédio moral tem representado um verdadeiro desafio, devido a 

escassez de literatura sobre o assunto. É um tema polêmico, devido o corporativismo 

e o modelo de gestão predominante na Administração Pública Federal, que é 

hierárquico e centralizador. De acordo com Stephan (2013), esta temática vem sendo 

investigada por juristas brasileiros e estrangeiros, “revestindo-se de inquestionável 

                                                
1 Disponível em:<http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/06/metade-dos-brasileiros- 
ja-sofreu-assedio-no-trabalho-aponta-pesquisa.html>. Acesso em mar 2017. 
2Disponível em <http://www.socweb.com.br/2014/06/oit-aponta-que-42-dos-brasileiros-ja-sofreram-
assedio-moral/>. Acesso em mar 2017. 
3Disponível em http://www.rh.com.br/Portal/Desempenho/Dicas/8977/10-fatores-que-contribuem-para 
-o-absenteismo.html . Acesso em mar 2017. 
4Disponível em <http://www.sinjus.com.br/modulos.php?nome=noticias&arquivo=visu_ 
not&id_not=15298>. Acesso em mar 2017. 
5 Disponível em: < http://justificando.cartacapital.com.br/2017/11/23/segundo-levantamento-do-mpt-de 
nuncias-de-racismo-no-trabalho-se-mantem-constantes/>. Acesso em mar 2018. 

http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/06/metade-dos-brasileiros-ja-sofreu-assedio-no-trabalho-aponta-pesquisa.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/06/metade-dos-brasileiros-ja-sofreu-assedio-no-trabalho-aponta-pesquisa.html
http://www.socweb.com.br/2014/06/oit-aponta-que-42-dos-brasileiros-ja-sofreram-assedio-moral/
http://www.socweb.com.br/2014/06/oit-aponta-que-42-dos-brasileiros-ja-sofreram-assedio-moral/
http://www.rh.com.br/Portal/Desempenho/Dicas/8977/10-fatores-que-contribuem-para-o-absenteismo.html
http://www.rh.com.br/Portal/Desempenho/Dicas/8977/10-fatores-que-contribuem-para-o-absenteismo.html
http://www.sinjus.com.br/modulos.php?nome=noticias&arquivo=visu_not&id_not=15298
http://www.sinjus.com.br/modulos.php?nome=noticias&arquivo=visu_not&id_not=15298
http://justificando.cartacapital.com.br/2017/11/23/segundo-levantamento-do-mpt-de%20nuncias-de-racismo-no-trabalho-se-mantem-constantes/
http://justificando.cartacapital.com.br/2017/11/23/segundo-levantamento-do-mpt-de%20nuncias-de-racismo-no-trabalho-se-mantem-constantes/
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atualidade, de interesse doutrinário e prático marcantes” (p. 11). Há também 

pesquisas já realizadas por médicos, psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, 

administradores, dentre outros. 

1.1.1. Caracterização da Situação-problema 

Na Instituição Federal de Ensino do Rio de Janeiro pesquisada, há vários 

servidores denunciando ocorrências de assédio em diversos setores. Após realizar 

dois estudos de caso nesta Instituição, Nascimento (2015) identificou que nestes 

casos, a prática de assédio moral estava relacionada a questões políticas, “retaliação 

estabelecida durante estágio probatório, coação de servidores proativos que são 

vistos como “ameaça” e também paternalismo quando os gestores possuem algum 

grau de amizade com a alta administração”6. Segundo a autora, o assédio moral 

ocorre com mais frequência na forma vertical, com ações iniciadas pelo superior 

hierárquico, porém muitas vezes, este recebe o apoio dos servidores de confiança da 

sua equipe (possibilitando a prática do assédio moral também na forma horizontal) e 

da alta administração.  

Conforme informado pela Seção de Qualidade de Vida da Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas (PROGESP), em palestra realizada no dia 16 de julho de 2015; 

houve, na instituição, um aumento de pedidos de licença médica, de transferência de 

local de trabalho e exonerações, seguidos de denúncias de assédio moral7, fatos que 

trouxeram transtornos para a rotina escolar e consequentemente danos ao erário, 

desmoralização da escola e de seus gestores, quando se tornaram público.  

Há uma suspeita de que o número crescente de licenças médicas nos setores 

onde houve denúncia de assédio moral indiquem que, esta pode ser a causa dos 

afastamentos, trazendo sérios prejuízos para a saúde do trabalhador; e que o 

absenteísmo no ambiente de trabalho pode causar sérios danos ao erário, devido a 

necessidade de substituição do servidor, que se ausenta; principalmente num período 

de redução dos gastos públicos, devido à crise financeira. 

                                                
6 ASSÉDIO MORAL: Estudo de Caso em uma Instituição Federal de Ensino. Disponível em 
http://www.lpct.com.br/congresso/wp-content/uploads/2017/03/anais_ivcbpct.pdf. Acesso em mar 
2017. 
 
7 ASSÉDIO MORAL: Estudo de Caso em uma Instituição Federal de Ensino. Disponível em 
http://www.lpct.com.br/congresso/wp-content/uploads/2017/03/anais_ivcbpct.pdf. Acesso em mar 
2017. 

http://www.lpct.com.br/congresso/wp-content/uploads/2017/03/anais_ivcbpct.pdf
http://www.lpct.com.br/congresso/wp-content/uploads/2017/03/anais_ivcbpct.pdf
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Outro ponto observado na pesquisa de Nascimento (2015) foi “a falta de 

informação dos servidores e dos gestores sobre o tema, a dificuldade de se 

caracterizar o assédio moral e a ausência de aplicações de penalidades previstas na 

Lei 8112/90”. Além disso, os servidores desconheciam os mecanismos de denúncia 

e acabavam assim, reforçando a ideologia da impunidade dentro da Instituição.  

Diante desse contexto, questiona-se: de que forma o assédio moral tem se 

caracterizado nesta instituição? Quais são as suas consequências para a saúde dos 

servidores e para o trabalho desenvolvido na instituição? Quais são as estratégias de 

prevenção e combate ao assédio moral utilizadas pela instituição? O que fazer para 

contribuir para a instituição superar estas dificuldades? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral: 

Identificar e analisar as características e consequências do assédio moral no 

trabalho relatado pelos servidores de uma Instituição Federal de Ensino do Rio de 

Janeiro. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar e relatar casos de assédio moral praticados contra servidores desta 

instituição, no ambiente de trabalho. 

 Identificar e analisar as consequências do assédio moral para a saúde dos 

servidores e para a realização do trabalho desenvolvido nesta instituição. 

 Identificar as políticas e/ou práticas de prevenção e combate ao assédio moral 

desta instituição. 

 Elaborar um Programa Institucional de Mediação de Conflitos. 

1.3. Justificativa e Relevância 

Considerando que a moralidade é um dos princípios da administração pública 

e que esta, deve proporcionar aos servidores um ambiente de trabalho saudável e 

zelar pela sua saúde, integridade e qualidade de vida, torna-se relevante a realização 

de uma pesquisa, que explique como o assédio moral é praticado contra os servidores 

desta Instituição Federal de Ensino do Rio de Janeiro, quais as consequências para 

a saúde desses trabalhadores e para a realização do trabalho, que é desenvolvido na 
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Instituição.  

Além disso, esta temática tem recebido pouca atenção dos pesquisadores da 

área de Sistemas de Gestão. E considerando o aumento das denúncias e as 

consequências devastadoras que o assédio moral provoca na vida das vítimas, torna-

se urgente investigar, buscar soluções e divulgar este tema. 

Este trabalho tem característica multi e interdisciplinar, a análise foi realizada 

a partir de estudos realizados na área de administração (BRIQUET, 2016; FREITAS 

et al. 2011), da saúde (HIRIGOYEN, 2002 e 2014; BARRETO, 2006) e do direito 

(MARTINS, 2015; MINASSA, 2012 e STEPHAN, 2013).  

1.4. Delimitação da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada numa Instituição Pública de Ensino do Rio de Janeiro 

que possui 2.333 servidores, que estão distribuídos em 14 Campi (doze localizados 

na capital, um no Município de Duque de Caxias e o outro no Município de Niterói), 1 

Centro de Referência, 5 Pró-reitorias e 1 Reitoria (todos localizados na capital, nos 

bairros de Realengo, Tijuca, Engenho Novo, São Cristóvão e Humaitá); com a 

finalidade de identificar as características do fenômeno assédio moral, que ocorre no 

ambiente de trabalho desta instituição, assim como as estratégias utilizadas para 

preveni-lo e combatê-lo. Foram ouvidos servidores técnicos-administrativos e 

docentes que exercem diferentes funções na instituição, inclusive os que ocupam 

cargos de chefia. O levantamento de dados ocorreu no período de dezembro de 2017 

a junho de 2018.  

1.5. Organização do Estudo 

Este trabalho está dividido em 6 capítulos, no primeiro apresentou-se o 

preâmbulo deste estudo, destacando o assédio moral dentro do contexto 

socioeconômico global, apresentando as questões que deflagraram a pesquisa, os 

seus objetivos, relevância e delimitação. 

No capítulo 2, realizou-se a revisão de literatura apresentando um resgate 

histórico sobre o assédio moral, conceituando-o, apresentado as suas características, 

causas e efeitos na saúde do trabalhador, ressaltando as suas consequências para 

as organizações; e como ele tem sido tratado na legislação brasileira. Foram tecidas 

algumas reflexões sobre os desafios enfrentados pela gestão de pessoas das 
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organizações na contemporaneidade diante do assédio moral. Finalizou-se o capítulo 

com uma discussão sobre a gestão de conflitos no ambiente de trabalho, 

apresentando a mediação como uma possibilidade de estratégia para sua resolução 

e de prevenção do assédio moral; apresentou-se os resultados de outras pesquisas 

realizadas no setor público e de ensino em outras instituições, a estrutura da 

administração pública (suas características, conceito, natureza, finalidade e princípios 

fundamentais) e abordou-se o assédio moral neste contexto e na legislação brasileira. 

No Capítulo 3, expôs-se a metodologia empregada na pesquisa, o estudo 

bibliométrico, o universo e amostra, os instrumentos de coleta de dados; foram 

apresentadas as técnicas de tratamento e de análise dos dados; e as considerações 

éticas da pesquisa. 

No Capítulo 4, divulgou-se a análise dos dados coletados na pesquisa através 

do questionário online e das entrevistas. No Capítulo 5, apresentou-se as propostas 

de prevenção e combate ao assédio moral e a versão preliminar do Programa 

Institucional de Mediação de Conflitos. Finalizou-se o trabalho com as considerações 

finais, no capítulo 6. 
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CAPÍTULO II 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1. O ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

2.1.1.  Resgate Histórico 

A primeira publicação sobre o assédio moral ocorreu em 1976, nos Estados 

Unidos, denominado “The harassed worker” (O trabalhador assediado), da psiquiatra 

Carrol Brodsky. Na década de 1980, na Escandinávia, como crescente interesse em 

pesquisas relacionadas ao trabalho e do reconhecimento do aparecimento dos casos 

de estresse no ambiente organizacional, iniciaram-se as pesquisas sobre o assédio 

moral. As primeiras evidências foram encontradas na Escandinávia e nos países de 

língua alemã. Os primeiros casos foram relatados na Suécia e posteriormente na 

Noruega e na Finlândia (HOEL, SPARKS, COOPER, 2003). 

O pesquisador em Psicologia do Trabalho, Heinz Leyman, estudou sobre o 

assunto em 1990.  Leyman fez um questionário para identificar as condutas dos 

empregadores no interior das empresas. Esses estudos ficaram conhecidos como 

“Leyman Inventory of Psychological Terrorization” (Índice Leymann de Terrorização 

Psicológica). Em 1996, ele definiu o assédio moral como um fenômeno que se 

desenvolve em situação comunicativa hostil, onde “um ou mais indivíduos coagem o 

funcionário de tal modo que este é levado à posição de fraqueza psicológica” 

(LEYMANN,1996). Em 2008, publicou The mobbing encyclopaedia e iniciou um 

trabalho de conscientização para evitar o assédio moral entre trabalhadores, 

sindicalistas e administradores nas empresas. 

O psiquiatra e psicanalista Christophe Dejours Souffrance publicou na França, 

em 1998 a obra La banalisation del’ injustice sociale (A banalização da Injustiça 

Social), onde foram analisados os efeitos do assédio moral na organização do 

trabalho e sobre a saúde mental do trabalhador. Neste mesmo ano, a psiquiatra, 

psicanalista, vitimóloga e psicoterapeuta familiar Marie-France Hirigoyen publicou La 

harcèlement moral, La violence perverse au quotidien (Assédio Moral: a violência 

perversa no cotidiano), que trata do assédio moral em geral (no âmbito familiar e 

laboral), analisa o sofrimento das vítimas e destaca a importância de se defenderem. 

Devido algumas polêmicas surgidas a partir da generalização da interpretação do 
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termo assédio moral, Hirigoyen publicou em 2001, um outro livro, com o objetivo de 

desmitificar a ideia de que toda agressão poderia ser considerada assédio moral. No 

Brasil, esse livro foi publicado sob o título “Mal-Estar no Trabalho: redefinindo o 

assédio moral”. 

O primeiro estudo desenvolvido no Brasil foi o da médica do trabalho 

Margarida Barreto, que em sua dissertação de mestrado realizada em 2000: 

Violência, Saúde e Trabalho – Uma jornada de Humilhações, pesquisou empresas 

dos setores químicos, farmacêuticos e similares de São Paulo com a finalidade de 

avaliar situações relacionadas ao assédio moral. Para Barreto (2006), o assédio 

moral caracteriza-se pela exposição de trabalhadores a situações vexatórias, 

constrangedoras e humilhantes durante o exercício de sua função, de forma 

repetitiva, desumana, violenta e antiética nas relações de trabalho. 

Segundo Martins (2015, p. 6), no ordenamento jurídico brasileiro ainda não 

existe legislação federal que trate do assédio moral no âmbito do trabalho ou no 

direito penal, com exceção das leis específicas em alguns estados e municípios, que 

trazem regras para os servidores públicos. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi 

promulgada em 2002 a Lei nº 3.921, que obriga os representantes legais dos órgãos 

ou entidades da administração pública estadual, concessionárias e permissionárias 

a tomarem todas as medidas necessárias para prevenirem o Assédio Moral no 

ambiente de trabalho. 

2.1.2. Conceito 

De acordo com Pereira (2009, p. 15), há várias terminologias para nomear o 

fenômeno assédio moral: manipulação perversa, terrorismo psicológico, mobbing, 

bullying, emotional abuse, harcèlement, acoso etc. Porém, ainda não existe uma 

definição aceita universalmente, tampouco há um conceito preciso e que englobe 

todas as modalidades de assédio. Trata-se de um tema multidisciplinar, de interesse 

de diversas áreas, como a medicina, sociologia, psicologia, ciência jurídica, dentre 

outras. 

Neste trabalho, elegeu-se o conceito definido por Hirigoyen (2014) para 

explicar o assédio moral, por sua conceituada referência na área:  

Toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por 
comportamentos, palavras, gestos, escritos que possam trazer dano 
à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de 
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uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de 
trabalho (p. 65).  

2.1.3. Caracterização do Assédio Moral no Ambiente de Trabalho 

Hirigoyen (2014) relata que o assédio moral surge como algo inofensivo e 

espalha-se no ambiente de trabalho sorrateiramente: 

Em um primeiro momento, as pessoas envolvidas não querem 

mostrar-se ofendidas e levam na brincadeira desavenças e maus-

tratos. Em seguida, esses ataques vão se multiplicando e a vítima é 

seguidamente acuada, e posta em situação de inferioridade, 

submetida a manobras hostis e degradantes durante um período 

maior. (p.66) 

Segundo Hirigoyen (2014), a intenção do agressor é provocar ansiedade na 

vítima, que por sua vez fica na defensiva e acaba o agredindo também, gerando um 

ciclo repetitivo de agressões. Ela acrescenta ainda que, neste conflito psicológico, 

dois fenômenos ocorrem: o abuso de poder, que é explícito e mais fácil de ser 

identificado e repudiado pelos subordinados; e a manipulação perversa, que acontece 

de forma sutil, porém deteriorando o ambiente de trabalho.  

Depois de certo tempo de evolução desse conflito, ela descreve que, surge 

outro fenômeno: a fobia recíproca, que ocorre quando o agressor sente raiva da vítima 

ao vê-la e a vítima por sua vez, sente muito medo. Este medo provoca nela reações 

confusas, que geralmente são usadas pelo assediador para justificar a agressão.  

Qualquer iniciativa que tome, qualquer coisa que faça, é voltada 

contra ela pelo perseguidor. O objetivo de tal manobra é transtorná-

la, levá-la a uma total confusão que a faça cometer erros. 

(HIRIGOYEN, 2014, p. 67) 

De acordo com Stephan (2013, p. 22-25), o assédio moral se manifesta de 

várias formas e pode ser praticado no ambiente de trabalho por diferentes sujeitos: 

pelo trabalhador subordinado, colega de trabalho ou superior hierárquico. Ela 

classifica os agressores como sujeitos ativos e as vítimas como sujeitos passivos; e 

considera que a violência praticada entre os próprios colegas, geralmente é motivada 

por inveja profissional ou por discriminação (racial, de gênero, política, sexual etc). E 

que o assédio moral se caracteriza a partir do desprezo, comentários ofensivos, 
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humilhantes ou até de boatos sobre a vida pessoal da vítima. E, que neste caso, pode 

ser denominado assédio moral horizontal.   

Ela explica também uma outra forma de assédio, a vertical ascendente, que 

acontece quando o empregado deseja ocupar o cargo do seu superior hierárquico, 

passando a constrangê-lo frequentemente. Apesar de ser possível, este tipo de 

assédio é raro. Pode acontecer em situações onde os subordinados não aceitem o 

estilo e métodos de um novo chefe ou no caso de algum colega que tenha sido 

promovido sem merecimento. 

Os estudos realizados por Hirigoyen (2002) e Stephan (2013), ratificam que o 

tipo de assédio mais comum é o vertical descendente, que é proveniente da conduta 

do superior hierárquico sobre o seu subordinado, que utiliza o poder do seu cargo 

para humilhar o trabalhador, criar situações constrangedoras, isolá-lo, transferir suas 

atividades para outros colegas de trabalho, obstruir o seu trabalho com a falta de 

informação sobre as tarefas a serem desempenhadas ou exigir dele serviços 

superiores à sua capacidade física e mental.  

Segundo Stephan (2013), esta situação, vivenciada pelos trabalhadores é 

muito recorrente no ambiente de trabalho, principalmente na atual conjuntura política 

e econômica, “em que os assalariados precisam estar dispostos a aceitar toda e 

qualquer situação para se manterem no emprego” (p. 45). 

Thome (2009, p. 53) apresenta um outro tipo de assédio, o mobbing ou assédio 

moral combinado, que pode ocorrer através de um colega de trabalho em parceria 

com o superior hierárquico. Ele explica que existem casos em que o mobbing é 

cometido por todo o grupo, sem destaque individual. 

É importante salientar que quando os empregados praticam o assédio moral 

na empresa, quem responderá pelos atos cometidos será o empregador, a 

organização. 

Martins (2015) apresenta uma relação de características da pessoa que pratica 

o assédio moral. Ele classifica o assediador como uma pessoa, que pode ser invejosa, 

manipuladora, frustrada, tirana, sádica ou então, carreirista, que é aquela que 

“pretende fazer carreira na empresa, de galgar postos mais altos dentro da empresa 

e não pode ser atrapalhado por outros concorrentes”. Ele também destaca, em seu 

estudo, os side-mobber, pessoas que não são adversárias diretas da vítima, mas 

ajudam o agressor a destruí-la mais rapidamente (p. 37). 
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Martins (2015, p. 29) ressalta que a vítima do assédio moral, também podem 

ser o superior hierárquico, subordinado ou subordinados. E embora o assédio moral 

seja praticado geralmente contra uma única vítima, pode ocorrer com um grupo de 

pessoas ou com alvos determinados a partir de um perfil (como trabalhadores 

sindicalizados, por exemplo) e é denominado assédio moral coletivo.  

Stephan (2013) apresenta em seu estudo as características das pessoas que 

vivenciam o assédio moral. Ela as classifica e define da seguinte forma:  

a) O Espectador é “aquele que vivencia o assédio moral com participação direta 

ou indireta, seja através da indiferença ou da contribuição para a ação do 

agressor”. 

b) O Espectador Inconformista “é o que não se conforma com os atos de violência 

praticados pelo agressor e defende a vítima, sob o risco de também ser 

perseguido pelo assediador”. 

c) O Espectador Conformista Ativo “é o sujeito envolvido no assédio, que 

favorece indiretamente a ação do agressor”. 

d) O Espectador Conformista Passivo  

É o que se conforma com o assédio moral no ambiente de trabalho, 
nada fazendo para minimizá-lo. Tudo se passa à sua frente e ele finge 
que não vê, contribuindo para a continuidade da violência contra a 
vítima e para o surgimento de novos casos de assédio moral contra 
as outras pessoas. (p. 25) 

Alguns estudos foram realizados com a finalidade de identificar as atitudes 

hostis, que caracterizam o assédio moral, mas neste trabalho destacaremos apenas 

os de Hirigoyen (2014), Leymann (1990) e Einarsen (2005), pois suas pesquisas são 

referências nesta área. Os procedimentos utilizados por eles foram similares 

diferenciando-se apenas na classificação dos tópicos de acordo com os 

pesquisadores.  

Hirigoyen (2014) ao classificar as atitudes hostis, as agrupou em quatro 

categorias, começando da mais difícil de destacar até a mais evidente. No quadro 1, 

apresentamos a lista de atitudes hostis, elaborada pela autora, que foi utilizada no 

instrumento de coleta de dados desta pesquisa. 

Quadro 1 – Lista de Atitudes Hostis 

1) Deterioração proposital das condições de trabalho 
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 Retirar da vítima a autonomia. 
 Não lhe transmitir mais as informações úteis para a realização de tarefas. 
 Contestar sistematicamente todas as suas decisões. 
 Criticar seu trabalho de forma injusta ou exagerada. 
 Privá-la do acesso aos instrumentos de trabalho: telefone, fax, computador... 
 Retirar o trabalho que normalmente lhe compete. 
 Dar-lhe permanentemente novas tarefas. 
 Atribuir-lhe proposital e sistematicamente tarefas inferiores às suas competências. 
 Atribuir-lhe proposital e sistematicamente tarefas superiores às suas competências. 
 Pressioná-la para que não faça valer seus direitos (férias, horários, prêmios). 
 Agir de modo a impedir que obtenha promoção. 
 Atribuir à vítima, contra a vontade dela, trabalhos perigosos. 
 Atribuir à vítima tarefas incompatíveis com a sua saúde. 
 Causar danos em seu local de trabalho. 
 Dar-lhe deliberadamente instruções impossíveis de executar. 
 Não levar em conta recomendações de ordem médica indicadas pelo médico do trabalho. 
 Induzir a vítima ao erro. 

2) Isolamento e recusa de comunicação 

 A vítima é interrompida constantemente. 
 Superiores hierárquicos ou colegas não dialogam com a vítima. 
 A comunicação com ela é unicamente por escrito. 
 Recusam todo contato com ela, mesmo o visual. 
 É posta separada dos outros. 
 Ignoram a sua presença, dirigindo-se apenas aos outros. 
 Proíbem os colegas de lhe falar. 
 Já não a deixam falar com ninguém. 
 A direção recusa qualquer pedido de entrevista. 

3) Atentado contra a dignidade 

 Utilizam insinuações desdenhosas para qualificá-la. 
 Fazem gestos de desprezo diante dela (suspiros, olhares desdenhosos, levantar de 

ombros...). 
 É desacreditada diante dos colegas, superiores ou subordinados. 
 Espalham rumores a seu respeito. 
 Atribuem-lhe problemas psicológicos (dizem que é doente mental). 
 Zombam de suas deficiências físicas ou de aspecto físico; é imitada ou caricaturada. 
 Criticam sua vida privada. 
 Zombam de suas origens ou de sua nacionalidade. 
 Implicam com suas crenças religiosas ou convicções políticas. 
 Atribuem-lhe tarefas humilhantes. 
 É injuriada com termos obscenos ou degradantes. 

4) Violência verbal, física ou sexual 

 Ameaças de violência física. 
 Agridem fisicamente, mesmo que de leve, é empurrada, fecham-lhe a porta na cara. 
 Falam com ela aos gritos. 
 Invadem sua vida privada com ligações telefônicas ou cartas. 
 Seguem-na na rua, é espionada diante do domicílio. 
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 Fazem estragos em seu automóvel. 
 É assediada ou agredida sexualmente (gestos ou propostas). 
 Não levam em conta seus problemas de saúde. 

Fonte: Hirigoyen, 2014 – p. 108-109 

Em suas pesquisas, Leymann (1990) e Einarsen (2005) organizaram as 

atitudes hostis da seguinte forma:  

a) Leymann (1990) criou um instrumento chamado LIPT (Leymann Inventory of 

Psychological Terrorization) no qual classificou 45 comportamentos e ações 

hostis em cinco categorias: 

1. Ações de assédio para reduzir as possibilidades da vítima se comunicar 

adequadamente com os outros, inclusive com o próprio assediador;  

2. Ações de assédio para evitar que a vítima tenha a possibilidade de manter 

contatos sociais;  

3. Ações de assédio dirigidas a desprestigiar ou impedir você de manter sua 

reputação pessoal ou profissional;  

4. Ações de assédio moral através do descrédito do profissional;  

5. Ações de assédio moral que afetam a saúde física ou psíquica da vítima;  

b)  Einarsen (2005) classificou as atitudes hostis em duas categorias:  

1. Assédio relacionado ao trabalho;  

2. Assédio pessoal. 

 Para que as atitudes hostis sejam caracterizadas como assédio moral, é 

necessário que ocorram com determinada frequência e duração. Hirigoyen (2014) 

relata que em seus estudos não foi possível apurar nenhum dado sobre a frequência 

de ocorrências do assédio moral em uma população geral de trabalhadores, mas cita 

o resultado de algumas pesquisas, que podem ser utilizados como referência, 

afirmando o seguinte: 

Se, para definir o assédio moral ou o mobbing, referimo-nos 
estritamente ao LIPT (Leymann Inventory os Psychological 
Terrorization) com as 45 atitudes definidas por Heinz Leymann, os 
estudos atribuem neste caso, números entre 3% e 7%. Se 
consideramos o assédio moral em suas atitudes mais sutis, como 
estamos fazendo, e como fazem outros estudos franceses, os 
números obtidos geralmente estão próximos de 9% e 10%. Se, como 
recentemente fez uma revista, for pedido a pessoas que digam, de 
uma forma inteiramente subjetiva, se já se sentiram assediadas, 
chega-se a números de até 30%... O estudo realizado em Estrasburgo 
chega a um total de 9,6%, e o da região PACA alcança 8,4%. (p. 117) 

 Quanto à duração, a pesquisa realizada por Hirigoyen (2014) apurou que a 
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duração média do assédio é de quarenta meses, considerando que sua investigação 

abrangeu casos específicos e severos de assédio moral. Em pesquisa realizada na 

Suécia com uma população total, Leymann (1996) identificou uma duração média de 

15 meses. Já Einarsen e Skogstad (1996), na Noruega, apuraram 18 meses. 

2.1.4. Causas do Assédio Moral no Ambiente de Trabalho 

Sabemos, que no contexto organizacional é natural a busca por um 

comportamento controlado de pessoas e grupos. De acordo com Freitas, Heloani e 

Barreto (2011): 

Toda organização define, explícita ou implicitamente por meio de sua 
cultura, determinadas estruturas, padrões de relações interpessoais e 
intergrupais e níveis de intimidade entre as pessoas que nela 
trabalham, bem como o que é considerado importante e valorizado 
por ela; constrói ainda as condições e o ambiente em que o trabalho 
deve ser feito e os graus de autoridade, autonomia e de 
responsabilidade dos envolvidos. (p. 38) 

Os autores explicam que na maioria das vezes, as pessoas fazem inúmeras 

interpretações e leituras da realidade, de acordo com o que considera certo, possível, 

desejável e necessário. E para limitar estas interpretações, geralmente, elas se 

orientam pelas crenças, regras, regulamentos, normas. O problema surge, quando 

não há o limite, “a ausência de limites nos sugere que a fronteira é subjetiva e flexível 

ou que podemos empurrá-la um pouquinho para lá se isso for conveniente ao nosso 

objetivo. (FREITAS et al, 2011 – p. 38).  

Para eles, é nesta fronteira, que surge o assédio moral, ou seja, a partir do 

momento que surge dentro de um grupo, uma ou mais pessoas, que se destacam por 

apresentare(m) características diferentes das definidas por eles como referência, 

sejam elas físicas, sócio-econômicas, políticas, étnicas, religiosas, de gênero etc. E 

uma ou mais pessoas do grupo começa(m) a agir para estabelecer com ela(s) uma 

relação de dominação, sem limites.  

Além da perspectiva do conflito natural, que pode surgir nas relações 

interpessoais, há outros fatores que podem causar o assédio moral. Segundo 

Stephan (2013, p. 53) a redefinição da divisão do trabalho advinda da globalização e 

do avanço tecnológico, faz com que as empresas se adequem internamente a nova 

ordem econômica mundial e ao resultado do aumento da produtividade com novas 

técnicas de trabalho, exigindo que o trabalhador seja mais qualificado, flexível e 

polifuncional. Para ela, essas transformações no atual modelo de gestão empresarial 
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causam o assédio moral, pois gera o medo do desemprego, aumenta a 

competitividade entre os trabalhadores e consequentemente a violência nas relações 

de Trabalho. 

A autora também aponta como causa do assédio moral as práticas 

discriminatórias de forma individual ou coletiva (preconceito racial, religioso ou 

sexual), a inveja, a não aceitação do outro e o individualismo, que gera a indiferença 

pelo sofrimento alheio, degradando as relações afetivas, estabelecendo no ambiente 

de trabalho o pacto do silêncio e provocando o rompimento dos laços afetivos dos 

colegas com a vítima, por medo do desemprego. E o medo no ambiente de trabalho, 

fortalece o assediador, que aproveita o clima organizacional para dominar a vítima ou 

desestabilizá-la até que consiga exterminá-la da empresa. 

Hirigoyen (2014 p. 86), enfatiza em suas pesquisas um outro aspecto 

motivador para a prática do assédio moral, a existência de pessoas nas empresas, 

que tenham a personalidade perversa. Ela afirma que essas pessoas, geralmente têm 

o objetivo de chegar ao poder ou nele se manterem e para conquistarem o seu alvo, 

não medem esforços e agem sem limites. Elas se tornam perigosas no ambiente de 

trabalho pela facilidade que possuem de atrair a confiança das pessoas e de 

manipulá-las a ponto de fazê-las ultrapassar os seus próprios limites. Geralmente, 

quando esta pessoa perversa entra num grupo, procura se aproximar e reunir em 

torno de si, as pessoas mais dóceis. Quem não se envolve com o grupo que foi 

formado é rejeitado, passa a ser perseguido, criticado e isolado, por meio de piadas, 

calúnias e menosprezo. Sendo assim, o grupo passa a ser controlado pela pessoa 

perversa e passa a imitar suas atitudes de fingimento e falta de respeito, perdendo 

completamente o senso crítico. 

Ela também ressalta que o assédio moral é derivado da permissividade das 

organizações, que não se preocupam em garantir que os trabalhadores sejam 

respeitados e se omitem quando tomam conhecimento dos casos (HIRIGOYEN, 

2006, p. 203). 

Para Freitas et al (2011, p. 39), ambientes onde há uma cultura e um clima 

organizacional permissivo propiciam uma convivência desrespeitosa entre os 

trabalhadores, que começam a praticar atos abusivos, como insultos e ofensas. Além 

disso, este comportamento pode ser utilizado contra aqueles que não atendem a 
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expectativa da chefia ou do próprio grupo, como por exemplo, não atingindo as suas 

metas.  

E acrescentam, que do mesmo modo, ambientes competitivos, em que há uma 

supervalorização de hierarquias (onde os chefes são intocáveis e inquestionáveis), 

onde há funcionários terceirizados, expansões feitas sem planejamento, sem 

transparência e sem critérios claros de seleção e avaliação dos servidores, também 

favorecem o surgimento de um clima organizacional degradante, desestimulante, 

hostil, contrário a decência e a democracia, onde podem se manifestar 

comportamentos violentos e consequentemente, o assédio moral.  

Freitas et al (2011) também mencionam um outro fator, que deve ser 

considerado, que é a admissão de novos servidores. A entrada de novas pessoas 

num grupo de trabalho, geralmente causa insegurança nos demais: 

Na entrada de novos membros na organização é particularmente 
vulnerável a situação daqueles que são mais qualificados que as 
gerências dos setores que os recebem, podendo ocorrer revides dos 
mais antigos por sentirem-se ameaçados por esses jovens entrantes 
com maiores conhecimentos formais. (p. 41) 

Neste estudo pode-se concluir que são diversos os fatores que causam o 

assédio moral. Ele pode surgir a partir de um conflito de interesses entre 

trabalhadores ou pode ser desencadeado por situações pertinentes ao contexto do 

cotidiano laboral.  Freitas et al (2011) destacam que o que fortalece a prática do 

assédio moral dentro de uma organização, é a ausência de uma instância que seja 

interditora e punitiva dessas práticas perversas, pois gera a impunidade, fortalece 

todos os tipos de desvios funcionais e favorece a sua reprodução no ambiente de 

trabalho (p. 44). 

2.1.5. Efeitos do Assédio Moral na Saúde do Trabalhador 

As pesquisas analisadas neste estudo revelam que o assédio moral no 

ambiente de trabalho pode causar danos à saúde física e mental do trabalhador 

provocando o adoecimento.  

Segundo Freitas et al. (2011), “no nível individual, é a vida psicossocial do 

sujeito, que acometido por esse fenômeno, tem atingidas a sua personalidade, a sua 

identidade e a sua autoestima.” Diversas pesquisas apontam, que o assédio moral 

causa desordens na vida psíquica, familiar, social, afetiva e profissional da vítima, 

além disso provoca problemas de saúde, que pode desestruturar a sua vida, 
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causando uma redução na sua capacidade de concentração, induzindo a pessoa ao 

erro e colocando em risco o seu emprego e a sua vida (p. 42). 

Esses danos8 geralmente são imperceptíveis, mas trazem consequências 

concretas para a vida da vítima, como por exemplo, menos energia e vitalidade, 

pensamentos autodestrutivos, incapacidade para o trabalho e suicídio, a perda do 

emprego, tensões musculares, impossibilidade de descansar, palpitação e tonturas, 

problemas psicossomáticos e doenças físicas, sentimento de nulidade e de injustiça, 

aumento do nível de estresse, comportamentos heteroagressivos e autoagressivos, 

descrença, apatia, ansiedade, alcoolismo, o uso de drogas, distúrbios do sono; e as 

doenças do trabalho: estresse pós-traumático (PSTD), depressão, síndrome de 

burnout, dentre outras; gerando um círculo vicioso difícil de ser interrompido. 

Os quadros traumáticos mais graves são encontrados principalmente 
nos casos de assédio moral em que a pessoa se vê isolada, “sozinha 
contra todos”, e com muito menos frequência nos casos de gestão por 
injúria geral, em que a solidariedade dos companheiros ajuda a 
neutralizar a situação. 
Formam-se então as neuroses traumáticas, mas raramente as 
psicoses traumáticas, o que corresponde, na DSM IV (Classificação 
internacional de doenças mentais), ao estado de estresse pós-
traumático. O quadro é o mesmo, qualquer que seja a origem do 
traumatismo. (HIRIGOYEN, 2002 – p. 165) 

Hirigoyen (2002) explica que as agressões do assédio moral sempre deixam 

marcas de longo prazo, as pessoas permanecem com uma conduta de medo ou de 

evitação durante anos. Às vezes, elas têm receio de voltar ao local onde sofreram a 

agressão, devido as lembranças do passado, pelo medo e pela dor vivenciada. A 

vítima desenvolve uma espécie de fobia. “(...) a memória fica centrada no 

acontecimento traumático como por hipermnésia, e o presente se torna irreal, 

provocando esquecimento ou distanciamento das coisas cotidianas. (HIRIGOYEN, 

2002 – p. 167). 

Ela também menciona as modificações psíquicas sofridas pelas vítimas de 

assédio moral, pois a pessoa tem a sua identidade destruída e tem o seu 

temperamento alterado durante muito tempo: 

Nossa identidade se constrói progressivamente desde a infância e 
nunca está definitivamente formada. Quando somos vítimas de uma 
agressão contra a qual não temos meios psíquicos de lutar, pode 
ocorrer uma acentuação de traço da personalidade anteriores ou 
surgir distúrbios psiquiátricos. Trata-se de uma verdadeira alienação, 

                                                

8 Hirigoyen (2014, p. 159-162) 
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no sentido de que a pessoa perde o próprio domínio e se sente 
afastada de si mesma. Existem efetivamente palavras ou atitudes que 
podem provocar modificações psíquicas. Quando o objetivo da 
agressão é destruir o outro, privá-lo de sua identidade, só existem 
duas soluções para se proteger: dividir-se – os que os psiquiatras 
chamam de dissociação – ou renunciar a própria identidade. 
(HIRIGOYEN, 2002 – p. 175) 

Outra consequência apontada por Hirigoyen (2014) é a interrupção do trabalho. 

Os resultados de sua pesquisa revelam que das 193 pessoas pesquisadas, 74% 

afastaram-se do trabalho por uma duração média de 138 dias, isto é, um pouco mais 

de quatro meses. Ela enfatiza que a gravidade das consequências do assédio moral 

sobre as vítimas depende da sua identidade, da relação entre os protagonistas e do 

número de indivíduos implicados nos procedimentos de assédio moral. O impacto é 

mais forte se partir de um grupo aliado contra uma só pessoa; o assédio de um 

superior hierárquico é mais grave do que de um colega; as consequências sobre a 

saúde são mais graves quando o assédio moral atinge uma pessoa isolada; a 

gravidade das consequências sobre a saúde depende da intensidade da agressão, 

da duração do assédio e da vulnerabilidade da vítima (p. 119).  

Sthephan (2013) esclarece que, nem sempre o assédio moral trará 

consequências para a saúde do trabalhador, porém pode levar a vítima ao medo, ao 

receio e à insegurança, fazendo com que perca o estímulo e a vontade de trabalhar 

(p. 56).  

De acordo com Hirigoyen (2002, p. 160) a reação da vítima frente ao assédio 

moral, vai depender da resistência de sua força psicológica e da capacidade de se 

sobrepor às adversidades. Mesmo que ela já esteja afastada de seu agressor, poderá 

desenvolver doenças psicossomáticas, psicológicas e psíquicas. Normalmente, a 

vítima sente os efeitos do assédio moral aos poucos, devido a sutileza com que a 

agressão acontece. Os danos psíquicos ou físicos são percebidos posteriormente. 

Ela relata que, a fase inicial do assédio moral é marcada com os danos gerados 

ao corpo físico da vítima, que surgem quando há o ressentimento das agressões de 

forma somática, recaindo sobre o seu organismo através do sistema digestivo, 

respiratório, nas articulações, na coluna, no sistema imunológico e até no coração, 

causados pelo estresse e a ansiedade.  

É importante destacar que, além das consequências para a saúde do 

trabalhador, o assédio moral também interfere em sua vida social e econômica, pois 

pode causar a sua saída do mundo do trabalho, através de uma 
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demissão/exoneração ou uma aposentadoria por invalidez, ocasionando 

perda/redução da renda, despesas médicas não reembolsadas, necessidade de 

tratamento psicoterápico, despesas com advogado, dentre outras.  

Em sua pesquisa, Hirigoyen (2014) apurou que: 

Em 36% dos casos, o assédio é seguido da saída da pessoa 
assediada: 
- em 20% dos casos, a pessoa é despedida por falha; 
- em 9% dos casos, a demissão é negociada; 
- em 7% dos casos, a pessoa pede demissão; 
- em 1% dos casos, a pessoa é colocada em pré-aposentadoria. 
Se juntarmos estes números aos 30% de pessoas acometidas por 
doença de longa duração, inválidas ou desempregadas por 
incapacidade médica, chegamos a um total de 66% de casos de 
pessoas efetivamente excluídas do mundo do trabalho, pelo menos 
temporariamente. (p. 120) 

No caso das pessoas que ficaram desempregadas e com dificuldade para se 

recolocarem no mercado de trabalho, algumas conservavam as marcas das 

violências sofridas decorrentes do assédio moral antes da perda do emprego e 

segundo a autora, tal comportamento geralmente evolui de sintomas de estresse pós-

traumático até a perda da identidade, ou seja, as pessoas ficam com a autoestima 

baixa, perdem a confiança nelas mesmas, tornam-se exageradamente desconfiadas 

ou simplesmente desmotivadas e sem forças para procurar um novo emprego. 

2.1.6. Consequências do Assédio Moral para as Organizações 

Na literatura, geralmente encontramos o assédio moral sendo tratado como 

uma questão individual, como explicam Freitas et al. (2011): 

alguém submete o outro e o infelicita, levando-o a desenvolver 
problemas de saúde ou a perder o emprego. É certo que esse é o 
ponto de partida do fato quando ele já surge materializado e culmina 
em uma causa médica ou jurídica. (p. 42)  

Porém, precisamos considerá-lo como um processo contínuo e complexo, que 

envolve o trabalhador, a organização e a sociedade; o impacto das suas 

consequências e os prejuízos causados atingem tanto a pessoa quanto a empresa e 

a sociedade, de forma onerosa. 

 Concordamos com Freitas et al. (2011) quando afirmam que “o assédio moral 

é em si um problema organizacional, simplesmente porque ocorre dentro do ambiente 

de trabalho entre pessoas que são parte da estrutura organizacional” (p. 37). Além 

disso, o assédio moral tem a sua motivação a partir de papéis organizacionais e se 

respalda em questões ou aspirações, que envolvem a empresa; sendo assim, não 
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podemos eximir os gestores da responsabilidade sobre a ocorrência deste fenômeno 

na organização, seja ela culposa ou dolosa. 

 E da mesma forma que o ambiente de trabalho das organizações tem sido 

o espaço onde as ações assediadoras acontecem, também poderá ser um espaço 

organizado para prevenção e eliminação desse problema; os gestores precisam criar 

condições para que isso se concretize.  

As pesquisas analisadas apontam que a prática do assédio moral pode causar 

inúmeros danos às organizações, no caso do serviço público, destacamos:  

Quadro 2 - Consequências do Assédio Moral no Serviço Público 

1. Queda da produtividade diante da qualidade do clima de trabalho e da moral do grupo 

2. Elevação do absenteísmo 

3. Afastamento dos servidores por doença e acidentes de trabalho 

4. Rotatividade de servidores (turn-over) entre os setores  

5. Custos judiciais quando há indenizações 

6. Desperdício ou perda de materiais e equipamentos pela desconcentração 

7. Desmotivação interna dos servidores por contágio e enfraquecimento da adesão no projeto 
organizacional 

8. Custos de imagem tanto para a comunidade escolar quanto para os servidores, quando 
expostos pela mídia. 

9. Reforço ao comportamento negativo dos servidores diante da impunidade 

10. Riscos de acidentes de trabalho para o servidor. 

 

É necessário que haja coragem e vontade política dos gestores para 

reconhecerem a prática do assédio moral nas organizações; criando instrumentos de 

controle e mostrando disposição para apurar, coibir e punir os responsáveis. Para 

Freitas et al. (2011), “ao fechar os olhos a essa questão, a organização endossa um 

comportamento que fere o mais sagrado de todos os nossos direitos: o de sermos 

tratados como ser humano.” (p. 45) 

2.2. Desafios para a Gestão Estratégica de Pessoas 

A Gestão Estratégica de Pessoas da empresa é o setor que guarda os 

princípios básicos da convivência organizacional e por isso, deve enfrentar o desafio 

de propor e implementar políticas e ações para a prevenção e combate ao assédio 

moral no ambiente de trabalho. 

Segundo Chiavenato (2014), o setor de gestão de pessoas tem sido o 

responsável pela excelência das organizações bem-sucedidas e pela contribuição 

com o capital intelectual, que simboliza a importância do fator humano. Atualmente, 

é a área que mais tem passado por mudanças e transformações. Para ele, 

considerando o contexto da Era do Conhecimento, o intenso desenvolvimento 
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tecnológico e a globalização dos negócios, o grande diferencial e a principal 

vantagem competitiva das organizações passam a ser as pessoas que nelas 

trabalham. 

São as pessoas que mantém e conservam o status quo existente, e 
são elas – apenas elas – que geram e fortalecem a imaginação, a 
criatividade e a inovação e o que deverá vir a ser. São as pessoas 
que produzem, vendem, servem ao cliente, tomam decisões, lideram, 
motivam, comunicam, supervisionam, gerenciam e dirigem os 
negócios das empresas. Inclusive dirigem outras pessoas. (..) Na 
realidade, as organizações são conjuntos integrados de pessoas. Ao 
se falar em organizações, forçosamente se fala em pessoas que 
representam, que as vivificam e proporcionam inteligência e que lhes 
dão personalidade própria. (CHIAVENATO, 2014 – p. IX)  

Ao avaliar a importância das pessoas para a gestão das organizações na 

contemporaneidade, Chiavenato (2014) explica que a tendência da gestão de 

pessoas é romper com a sua atual estrutura hierárquica e impositiva para um modelo 

onde os trabalhadores se sintam parte da gestão, isto é, ao invés de administrar 

pessoas, o gestor passará a administrar a organização com as pessoas, pois são 

elas que são os seus parceiros internos e que mais entendem da organização, das 

suas atividades e do seu futuro. Rompendo com a visão sob as pessoas, de que são 

apenas um recurso que pode utilizado para servir a organização, mas 

fundamentalmente, como pessoas que são ativas, capazes de provocar decisões, 

criar inovações, empreender ações e agregar valor dentro das organizações. 

  Nesta perspectiva, apresentada por Chiavenato (2014), a Gestão de Pessoas 

passa a ser realizada baseada no conceito de que as pessoas devem ser vistas 

como9: 

a) Seres humanos, que possuem características pessoais que os diferencia dos 

demais, isto é, que tem personalidade própria, sentimentos e uma história de 

vida; além de conhecimentos, habilidades e competências, que serão utilizados 

em benefício da organização. 

b) Ativadoras de recursos organizacionais, que impulsionam e promovem a 

renovação e a competitividade da organização, através do seu talento. 

c) Parceiras, que investem o seu esforço, dedicação, responsabilidade e 

comprometimento na organização com a expectativa de receber o retorno da 

sua dedicação através de salários, crescimento profissional, satisfação etc. 

d) Talentos, que fornecem suas competências para o sucesso organizacional. 

                                                
9 Chiavenato (2002. p.10) 



39 
 

e) Capital humano, que agrega inteligência ao negócio da organização. 

 Chiavenato (2014) explica que as ações da Gestão de Pessoas têm a 

finalidade de ajudar a organização a alcançar suas metas, objetivos e resultados; 

proporcionar competividade, sabendo criar, desenvolver e aplicar as habilidades e 

competências da sua força de trabalho; treinar, capacitar e motivar as pessoas; 

aumentar a auto atualização e satisfação das pessoas no ambiente de trabalho; 

desenvolver e elevar a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)10; administrar e 

impulsionar as mudanças, considerando o atual contexto social, tecnológico, 

econômico, cultural e político, que está em constante transformação. Também deve 

manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável; enfim, contribuir 

para a construção da melhor equipe e consequentemente da melhor empresa. 

 A partir desta nova concepção, os gestores não terão mais necessidade de ter 

uma conduta abusiva e manipuladora com as pessoas de sua equipe para fazer com 

elas cumpram os seus deveres e atendam aos interesses da organização. Na 

verdade, não haverá necessidade de o gestor fazer qualquer tipo de imposição, pois 

as pessoas participarão de sua gestão ativa e proativamente, estabelecendo 

parcerias com ele em cada ação.  

  Em uma pesquisa realizada por Levering e Moskowitz (1998)11 para saber 

quais eram as principais características, que uma empresa precisaria ter para ser 

considerada boa por seus funcionários, chegaram à conclusão de que, para isso, a 

organização precisaria ter duas características fundamentais: respeito e credibilidade. 

Eles explicam que, as pessoas querem ser respeitadas e valorizadas; querem um 

ambiente de trabalho que favoreça o diálogo e a troca entre todos que compõem a 

sua equipe; querem confiar nas pessoas com quem trabalham, querem sentir orgulho 

do que fazem e gostar dos seus colegas de trabalho. Por isso, é imprescindível, que 

os gestores propiciem um clima organizacional, que proporcione um relacionamento 

interpessoal saudável entre as pessoas, onde todos sejam tratados com respeito e de 

forma justa. 

 

  

                                                
10 “QVT é um conceito que se refere aos aspectos da experiência vivida no trabalho, como estilo de 
gestão, liberdade e autonomia para tomar decisões, ambiente de trabalho agradável, camaradagem, 
segurança no emprego, horas adequadas de trabalho e tarefas significativas e agradáveis”. 
(CHIAVENATO, 2002. p.12) 
11 LEVERING, R. MOZKOWITZ, M. The great place to work. Fortune, 1998. 
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2.3. A Mediação como Estratégia para a Resolução de Conflitos 
 

Nos dicionários encontramos vários significados para o vocábulo conflito, que 

pode ser entendido como luta, ausência de concordância ou entendimento, oposição 

de interesses ou de opiniões, enfrentamento, discórdia, divergência, discussão 

intensa, oposição mútua entre as partes que disputam o mesmo direito, competência 

ou atribuição.  

Chiavenato (1999) considera o conflito como o “lado oposto da cooperação”. 

(p. 208) Para ele, o conflito existe quando uma das partes, indivíduo ou grupo, tenta 

alcançar seus próprios objetivos junto da outra parte, e esta outra parte interfere. 

Briquet (2016) acrescenta que além da diferença de objetivos e interesses “deve 

haver necessariamente uma interferência deliberada de uma das partes (indivíduo ou 

grupo) para que haja conflito” (p. 47). Ela explica que os conflitos podem ocorrer no 

contexto do relacionamento entre duas ou mais pessoas, entre dois ou mais grupos 

de pessoas ou pode ser individual. 

Individual ou interno – quando ocorre internamente dentro da pessoa, 
conversas antagônicas, em relação a seus sentimentos, pensamentos 
racionais, desejos etc. São os conflitos pessoais ou psicológicos que 
quando se tornam largos ocasionam extremas dificuldades de tomada 
de decisão. Externos quando ocorrem entre indivíduos ou grupos. (p. 
48) 

Briquet (2016) explica que o conflito entre indivíduos e grupos acontece 

quando as partes possuem interesses opostos ou estão competindo entre si por 

recursos que são escassos (p. 53).  

Paz (2009)12 nos faz refletir sobre os aspectos positivos e negativos dos 

conflitos, que ocorrem dentro das organizações. Ele entende que, da mesma forma 

que a existência de conflitos no ambiente de trabalho pode prejudicar o clima 

organizacional, com impacto negativo na produtividade e na qualidade das relações 

interpessoais; ele pode deixar o ambiente de trabalho mais dinâmico, criativo e 

autônomo, se for gerenciado de maneira eficaz pelo gestor. Como já dizia Charles 

Chaplin: “Não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se chocam e desse 

                                                
12 PAZ, S. “Conflitos internos e a gestão de Recursos Humanos – conflitos: o tema visto pelo 
ângulo de RH”. Disponível em <http:www.rh.com.br/Portal/Grupo_Equipe/Artigo/5683/conflitos-
internos-e-a-gestão-dos-recursos-humanos.html>. Acesso em mai. 2017.  
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caos nascem as estrelas”, sendo assim, o resultado final de um conflito, vai sempre 

depender da forma como ele é encarado e tratado pelos gestores nas organizações. 

Seguindo este mesmo entendimento, Chiavenato (1999) descreve as 

características construtivas e destrutivas do conflito, que são apresentadas no quadro 

3. 

Quadro 3 – Características do Conflito 

Construtivas Destrutivas 

1. Desperta atenção para os problemas 

existentes, aponta para a contenção, serve de 

prevenção, atua como mecanismo de 

prevenção. 

1. Leva uma parte a dificultar a atividade da outra 

parte; a cooperação fica prejudicada, o conflito 

se autoalimenta e danifica o relacionamento 

entre as partes conflitantes. 

2. Fortalece sentimentos de identidade, 

aumentando a coesão do grupo. 

2. Desenvolve sentimentos de frustração, 

hostilidade, ansiedade; bloqueando esforços das 

partes que se opõem. 

3. Estimula energias, motivando os indivíduos a 

buscarem soluções inovadoras e eficazes para 

os problemas apresentados. 

3. Desvia energias para ele mesmo, 

desgastando as pessoas e o grupo, que estão na 

tentativa de ganhar a disputa. 

Briquet (2016) sugere como estratégia para fazer a gestão de conflitos nas 

organizações, a mudança da cultura organizacional com o aperfeiçoamento do 

relacionamento interpessoal e da comunicação entre as pessoas, a inclusão de 

profissionais com históricos, valores, atitudes ou estilos gerenciais diferentes dos 

vigentes para ocupar os cargos de gestão, o realinhamento dos grupos de trabalho 

considerando as habilidades e competências das pessoas, além da alteração de 

regras e regulamentos que rompam com o paradigma vigente (p. 71).  

Uma outra forma de Resolução de Conflitos nas relações interpessoais é a 

mediação. No Brasil, a Mediação de Conflitos se constitui oficialmente a partir da 

Resolução nº125/201013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a 

                                                
13 Disponível em http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579 Acesso em mar 2017. 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579
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Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no 

âmbito do Poder Judiciário. O objetivo dessa resolução foi possibilitar meios para 

solucionar adequadamente os diferentes tipos de conflitos, por meio da participação 

dos envolvidos, de forma que satisfizesse os seus interesses e preservasse os 

relacionamentos; reduzindo a quantidade de processos e dando mais qualidade na 

prestação jurisdicional. 

Com a finalidade de disciplinar a mediação como meio alternativo de solução 

de conflito, em 2015 foi sancionada a Lei nº13.14014, que dispõe sobre a mediação 

entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição 

de conflitos no âmbito da administração pública. Esta lei define a mediação, no 

parágrafo único do art. 1º, como a “atividade técnica exercida por terceiro imparcial 

sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a 

identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.” Além disso, 

estabelece os princípios norteadores da mediação, que são: a imparcialidade, a 

confidencialidade, a isonomia entre as partes, a autonomia de vontade das partes, a 

busca do consenso, a informalidade e a boa-fé. 

A lei permite que órgãos e entidades da administração pública criem câmaras 

de prevenção e resolução administrativa de conflitos para promover a busca de 

acordos para resolução de conflitos entre si e particulares, inclusive nas escolas. Ela 

apresenta dois tipos de mediação: judicial e extrajudicial. No nosso caso, trataremos 

da mediação extrajudicial, pois é a modalidade que poderá ser implementada dentro 

da instituição de ensino pesquisada.  

De acordo com esta lei, não há prazo definido para duração do procedimento 

de mediação, qualquer pessoa com confiança das partes e que seja capacitada para 

fazer mediação pode ser mediadora extrajudicial e não precisa estar vinculada a 

nenhum conselho ou associação. A lei determina que ninguém deve ser obrigado a 

permanecer em procedimento de mediação, deve ser uma iniciativa voluntária entre 

as partes. Também orienta como deve ser realizado o procedimento de mediação. Ao 

mediador é proibido ser árbitro ou testemunha em processos judiciais sobre conflito 

que tenha mediado; do mesmo modo, não pode assessorar, representar ou patrocinar 

                                                
14 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm Acesso em 
mar 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm
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qualquer parte que tenha se submetido a mediação por ele conduzida no prazo de 

um ano. 

Como vimos, a administração pública pode organizar-se para criar um espaço, 

onde os conflitos entre servidores sejam resolvidos ou amenizados através da 

mediação.  

Na literatura analisada, encontramos quatro modelos de mediação: a 

facultativa, a avaliativa, a transformativa e a narrativa. 

De acordo com Kovach e Love (1998), a mediação facultativa tem a finalidade 

de facilitar a resolução do problema e estimular as partes a avaliarem a situação e 

tomarem suas próprias decisões. A função do mediador é de facilitar a avaliação que 

deve ser feita pelas partes. Ele explica que o mediador deve: 

1) elaborar a composição da conversa de forma que as partes possam 
se ouvir reciprocamente sem reagir de uma maneira defensiva; 
2) estruturar o planejamento das transações de forma a maximizar a 
possibilidade de uma colaboração bem-sucedida entre as partes; 
3) experimentar estimativas e posições de modo a assegurar que 
cada parte compreenda e considere as contraposições e avaliações 
distintas; 
4) desestimular propostas que possam atrapalhar as negociações ou 
que pareçam irrealistas e insatisfatórias; 
5) encorajar as partes a obterem mais recursos e informações; 
6) em determinados casos, sugerir possibilidades de resolução que 
estimulem as partes a elaborar opiniões próprias. (p. 109) 

A mediação avaliativa é definida por Zumeta (2000)15 como um processo de 

resolução de disputas inspiradas nas audiências dos tribunais, ela é baseada em 

conceitos jurídicos de justiça, no direito e na lei. A função do mediador-avaliador é 

acelerar o acordo dentro do processo de avaliação. Ela geralmente acontece nos 

tribunais e na maioria das vezes por advogados. 

A mediação transformativa foi proposta por Bush e Folger (1994, p. 84) baseia-

se numa perspectiva relacional do mundo, onde as pessoas são vistas como seres 

autônomos, mas ao mesmo tempo, ligados fundamentalmente uns aos outros; e que 

estão sempre tentando equilibrar esta autonomia com relação aos outros. Eles 

acreditam que a mediação pode possibilitar mudanças muito profundas nas pessoas 

e nas suas relações interpessoais, “ajudando as partes a reconhecerem e explorarem 

as oportunidades de crescimento moral inerentemente proporcionadas pelo conflito”.  

                                                
15 ZUMETA, Z. D. Style of Mediation: Facilitative, Evaluative and Transformative Mediattion, 
set./2000. Disponível em www.mediatecom/articles/zumeta.cfm Acesso em nov. 2017. 
 

http://www.mediatecom/articles/zumeta.cfm
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Bush e Folder (1994, p. 85) caracterizam a mediação transformativa em duas 

palavras: empoderamento (capacitação) e reconhecimento. 

Empoderamento ou capacitação significa habilitar as partes de forma 
que cada uma delas possa definir os problemas e procurar soluções 
por si próprias. Reconhecimento significa reconhecer as 
necessidades de interesse da outra parte envolvida. Ver e 
compreender, deve-se salientar, não quer dizer concordar com esses 
pontos de vista. Não significa ter sua própria visão reconhecida. 

Briquet (2016) explica que a finalidade deste modelo, além de evitar o controle 

do mediador para a resolução do conflito, é o de: 

Identificar as oportunidades de empoderamento ou capacitação e 
reconhecimento do outro, conforme estas mudanças e oportunidades 
venham a ocorrer dentro das próprias conversas e interação entre as 
partes; escolher se deve ou não agir, e também como agir frente a 
estas oportunidades; e consequentemente, mudar a interação de 
destrutiva para construtiva, enquanto se explora questões específicas 
de conflito. (p. 167) 

Winslade e Monk (2000) explicam que a mediação narrativa é organizada em 

torno da metáfora narrativa, na qual a linguagem desempenha um papel central na 

percepção de quem somos e de como nos comportamos com os outros; de como 

falamos sobre nós mesmos e de como nossos conflitos delineiam a forma como nós 

percebemos e reagimos (p. 22).  

De acordo com Briquet (2016) este modelo é relativamente novo no campo da 

mediação, sua finalidade é desestabilização(desconstrução) e construção conjunta 

de histórias.  

Essa abordagem narrativa tenta reanalisar as teorias tradicionais de 
mediação de conflitos, examinando como as histórias que contamos 
(ou os discursos) sobre o conflito, os nossos interesses, nossas 
posições e nossas próprias interpretações vão influenciar a nossa 
compreensão dos conflitos e suas possíveis soluções. Ao descobrir 
as suposições subjacentes aos tradicionais meios de resolução de 
problemas ou mediação (baseada em interesse), esta abordagem 
oferece espaço a uma nova perspectiva que considera que um conflito 
é produzido dentro de um determinado meio sociocultural. Em outras 
palavras, a mediação narrativa questiona a abordagem comumente 
aceita de que os nossos interesses são naturais ou são 
predeterminados antes de entrarmos em conflito e, ao invés disto, 
oferece uma abordagem que detecta estes valores, interesses e 
desejos profundamente enraizados num contexto social e cultural que 
prioriza determinados valores e objetivos sobre aqueles com os quais 
compete. (p. 171-172) 

Ela entende que a mediação narrativa considera tanto o conteúdo e processo 

como parte do sistema geral de interpretação de significado e não tenta separá-los 
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na prática da mediação, visando se concentrar exclusivamente nas questões do 

processo. 

 Ao concluir o estudo sobre a mediação de conflitos, verificou-se que esta pode 

ser uma estratégia inteligente para garantia de um clima organizacional saudável na 

empresa. Pôde-se analisar as suas possibilidades de aplicação e seu respaldo legal, 

além de constatar o quanto ela pode contribuir para a convivência das pessoas e na 

prevenção do assédio moral na organização. 

2.4.  Alguns Casos de Assédio Moral no Serviço Público e no Setor de Ensino 

A pesquisa realizada por Hirigoyen (2014) na França sobre o assédio moral 

apontou que o assédio moral predomina nos setores em que as tarefas não são 

definidas e nos quais é sempre possível culpar alguém por alguma coisa. O serviço 

público e o setor de ensino, pesquisa, método, estudo e informática apareceram nesta 

estatística; o primeiro em 50% dos casos e o segundo em 18%. Ela ressalta que: 

No setor público, o assédio moral pode durar anos, pois em princípio, 
as pessoas são protegidas e não podem ser demitidas, a não ser 
devido a uma falta grave. Por esta razão, os métodos de assédio são, 
neste caso, mais perniciosos e produzem resultados dramáticos para 
a saúde, bem como sobre a personalidade das vítimas. (p. 124) 

A autora avalia que no serviço público, o assédio moral não está relacionado à 

produtividade, porque neste setor não há o interesse do lucro vinculado ao capitalismo 

e à globalização. Ela acredita que, neste caso, o assédio moral esteja atrelado a uma 

dimensão psicológica, pois na disputa pelo poder é “a inveja e a cobiça que levam os 

indivíduos a controlarem o outro e a querer tirá-lo do caminho”. (p. 125) 

Ela compara o serviço público com o privado e descreve que naquele é muito 

frequente o abuso de poder, devido à complexidade e à burocracia da administração 

pública. Quando o servidor tem problemas com a hierarquia ou com os colegas a 

única solução é pedir transferência para outro setor. 

Não existem mais perversos no setor público do que no privado, mas 
naquele eles podem ser nocivos por muito tempo, uma vez que as 
vítimas não podem escapar nem com um pedido de demissão nem 
com a dispensa. Em caso de dificuldades com o superior hierárquico 
direto, não adianta contar demais com mediações informais, pois é 
difícil ter acesso ao escalão superior, quando se deseja ser ouvido. A 
vítima tem que cumprir procedimentos burocráticos só para fazer com 
que ouçam o seu ponto de vista. (p. 126) 

Como solução para controlar e punir os abusadores, ela menciona que é 

necessário que a organização tenha um sistema de gestão sólido e transparente. 
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Em sua pesquisa, Hirigoyen (2014, p. 127) relata algumas características de 

assédio moral no serviço público, que foram identificadas: 

a) Diminuição ou bloqueio da nota da avaliação de desempenho, pois é através 

do resultado desta avaliação, que os servidores progridem na carreira e 

consequentemente, têm a sua remuneração aumentada. Ela destaca que “em 

certos órgãos, a nota é sempre a máxima, salvo em caso de punição”; 

b) Deixar o servidor sem atividade para realizar com o argumento de que ele não 

se adapta mais ao cargo. 

c) Desacreditar e/ou discriminar os servidores, em represália as denúncias de 

irregularidades que ocorrem na organização, dizendo que eles têm problemas 

emocionais ou desvios na vida privada. 

d) Rotular os servidores como doentes mentais com a intenção de afastá-los para 

tratamento de saúde por um longo período. 

Ela explica também que o que faz aumentar a gravidade dos tratamentos 

hostis, que a vítima recebe dos assediadores é o contexto sistematizado e 

hierarquizado e a indiferença dos colegas mais próximos. 

No setor de Ensino, Hirigoyen (2014, p. 142-143) apurou que nesta população:  

- As mulheres com idade entre 40 e 50 anos, que moram sozinhas e têm família 

pequena estão mais vulneráveis ao assédio moral.  

- Há um número maior de licenças para tratamento de saúde e de transferências de 

local de trabalho do que nas demais áreas. 

- Os métodos de desestabilização da vítima é o mesmo, porém, todas as dificuldades 

disciplinares e pedagógicas da instituição recaem sobre o professor visado. 

Como a tarefa de um professor não pode ser inteiramente codificada, 
é fácil estigmatizá-lo por causa de certos gestos, (...) por sua maneira 
de se dirigir aos alunos ou por sua falta de iniciativa num 
desentendimento entre alunos. (p. 143) 

Aqui no Brasil, em uma pesquisa realizada com 279 servidores públicos (60,9% 

eram docentes e 33,6%, técnicos-administrativos) da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), Nunes (2011) apurou que a maioria das vítimas era do sexo 

feminino (55%); que 27,6% desses servidores (ou seja, 77) já foram vítimas de 

assédio moral, sendo que nestes casos, 45,5% das agressões foram praticadas por 

colegas e 44,2%, pelas chefias; e apenas 24,7% prestaram queixa para alguém ou 

setor, porém não obtiveram nenhum retorno e nada aconteceu. Os que não fizeram a 
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queixa (64,9%) justificaram que estavam em estágio probatório e tinham receio de 

sofrerem repreensões em suas avaliações, outros que não acreditavam que a 

situação poderia ser alterada se fosse denunciada, outros porque tinham receio de 

que as hostilidades pudessem aumentar. A maioria dos pesquisados considerou a 

prática de assédio moral como algo comum na instituição. Ele também identificou que 

as características do fenômeno Assédio Moral que ocorre na instituição, corroboram 

com os resultados encontrados por Hirigoyen (2002), conforme relacionado a seguir. 

Na Categoria - Deterioração proposital das condições de trabalho (Finalidade: 

expor o indivíduo para que pareça incompetente em seu trabalho, influenciando 

negativamente no desenvolvimento e qualidade de suas atividades) 

- 9% dos pesquisados responderam que foram expostos a uma carga excessiva de 

trabalho e que foram obrigados a realizar uma atividade abaixo do seu nível de 

competência; 

Na Categoria – Isolamento e recusa de comunicação (Finalidade: paralisar a 

vítima para que ela não consiga definir contra o que deve lutar) 

- 8,6% responderam que os gestores ignoravam sua presença” e 7,9%, que os 

superiores hierárquicos ou colegas não dialogavam com eles. 

Na Categoria – Atentado contra a dignidade (Finalidade: ofender ou difamar a 

vítima através de brincadeiras e afirmações falsas sobre a sua vida privada e 

profissional) 

- 7,5% responderam que “espalharam boatos ou rumores” sobre eles e 2,9%, que “foi 

humilhado ou ridicularizado em relação ao seu trabalho” e que “foram feitos 

comentários ofensivos e insultos sobre a sua pessoa (seus hábitos e suas origens)”. 

Na Categoria – Violência verbal, física ou sexual (Finalidade: Intimidar ou discriminar 

a vítima) 

- 3,9% responderam que foram alvos de agressividade (ou raiva) gratuita; 2,2%, que 

gritavam com eles frequentemente e 1,8%, que foram ameaçados com ligações 

telefônicas, cartas, e-mails ou outras formas. 

Quanto às consequências identificadas pelos pesquisados frente a vivência de 

situações de assédio moral, os resultados levantados foram os seguintes: 

Levantou-se uma vasta descrição dos pesquisados as quais foram 
categorizadas principalmente em consequências psíquicas e físicas. 
As principais consequências psíquicas levantadas foram: estresse, 
desânimo, desmotivação, distúrbio do sono, depressão, baixo 
autoestima, frustação e tristeza. Já as consequências físicas 
levantadas pelos pesquisados foram: perturbação/problemas físicos, 
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dores de cabeça, adoecimento, aumento de peso, dores musculares, 
dores no peito, estresse físico, perda de apetite e problemas 
digestivos. Foram identificados também, efeitos relacionados a 
vivência e ao trabalho na organização como dificuldade de progressão 
funcional, a ameaça ou a mudança efetiva de setor, diminuição de 
produtividade, vontade de largar o cargo, se aposentar ou até mesmo 
pedido de exoneração das funções. Não obstante as consequências 
no âmbito do trabalho foram citados também efeitos na vida pessoal 
da vítima como conflitos conjugais e também a busca de 
acompanhamento de psiquiatras e psicólogos. 

Ventura (2015) realizou uma pesquisa com 126 servidores (48% eram 

docentes e 52%, técnicos administrativos) da Universidade Federal de Ouro Preto/MG 

(UFOP), na qual apurou as características do assédio moral, suas consequências 

para a vida do servidor, o perfil dos agressores e as políticas adotadas pela instituição 

para coibi-lo. Os resultados revelaram que 36% dos participantes eram vítimas de 

assédio moral; que as características de assédio moral mais comuns eram: retenção 

de informação, relativas ao trabalho (46%), obrigar o servidor a realizar uma atividade 

abaixo do seu nível de competência (40%), isolamento e recusa de comunicação 

(45%), críticas constantes ao trabalho ou ao esforço desempenhado pelo servidor 

(42%); o perfil dos agressores era: o chefe (16%), um colega de trabalho (6%), chefes 

e colegas (9%), um conjunto de colegas (2%), do sexo feminino (6%), do sexo 

masculino (17%) e ambos (15%). A maioria dos pesquisados era do sexo masculino 

(53%) e já havia passado do estágio probatório (56%). O resultado das entrevistas 

com 5 servidoras (3 técnicas-administrativas e 2 docentes) do sexo feminino e com 

formação superior, revelou que a motivação política era uma das causas do assédio 

moral praticado na instituição e que os servidores que denunciaram às chefias, aos 

superiores e ao sindicato da categoria tiveram como resultado a abertura de Processo 

Administrativo Disciplinar (PAD) e a remoção das servidoras para outro setor, porém 

julgaram que nenhuma dessas medidas foi eficaz na proteção ao assediado de 

ocorrências futuras. Como política de combate e prevenção, a pesquisa identificou 

apenas uma ação, a criação do COMHUR16- Comitê de mediação e humanização das 

relações de trabalho. 

  

                                                
16 As servidoras, que participaram da entrevista, elogiaram a atuação do COMHUR e no site da UFOP 
há um texto publicado em 2012 (época em que foi realizado o levantamento de dados), que relata a 
atuação deste Comitê, num caso específico. Disponível em < http://www.ufop.br/noticias/nota-do-
comhur--comunidade-da-ufop> Acesso em mar 2018. 

http://www.ufop.br/noticias/nota-do-comhur--comunidade-da-ufop
http://www.ufop.br/noticias/nota-do-comhur--comunidade-da-ufop
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2.5. O Assédio Moral na Administração Pública 

Considerando as especificidades da natureza jurídica da Instituição 

pesquisada, que é uma autarquia federal, introduziremos o conceito de administração 

pública, sua natureza, finalidade e princípios fundamentais neste estudo. 

2.5.1. Caracterização da Administração Pública 

De acordo com Minassa (2012), há uma diversidade de definições para 

Administração Pública, sendo assim, neste trabalho apresentaremos apenas os 

sentidos objetivo e subjetivo, pois são os que mais se identificam com o conceito, 

que empregaremos. 

No sentido objetivo, temos a Administração Direta e Indireta, que é a atividade 

administrativa exercida pelo estado, através de seus órgãos e agentes, para 

satisfazer os interesses da coletividade, de acordo com a legislação vigente.  

Integram a Administração Direta os órgãos que desempenham atividades 

administrativas de maneira centralizada (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios).  

Já, as pessoas administrativas, vinculadas à administração Direta, que 

exercem as atividades administrativas de forma descentralizada, integram a 

Administração Indireta, isto é, as Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de 

Economia Mista e Fundações Públicas. 

No sentido subjetivo, temos as atividades ou funções administrativas 

desempenhadas pela Administração Pública através de seus órgãos, entidades 

estatais, serviços e agentes públicos. 

Neto (2005), conceitua a Administração Pública como: 

atividades preponderantemente executórias de pessoas jurídicas de 

Direito Público ou delas, delegatárias, gerindo interesses coletivos, 

na prossecução dos fins desejados pelo Estado. (p. 36) 

Júnior (1992), define-a como “a atividade que o Estado desenvolve, através 

de atos concretos executórios, para a consecução direta, ininterrupta e imediata dos 

interesses públicos”. (p. 28) 

Caupers (2002), classifica-a como: 

um conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado e demais 

entidades públicas e seus funcionários que asseguram, em nome da 
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coletividade, a satisfação disciplinada, regular e contínua das 

necessidades coletivas de segurança, cultura e bem-estar. (p. 26) 

Encontramos em Minassa (2012) uma conceituação mais abrangente para 

Administração Pública. Ele a define como: 

um complexo de órgãos, entidades públicas, agentes e serviços 
criados pelo Estado, além de entidades privadas, mediante 
delegação, com o desiderato de prosseguir atividades 
administrativas, como segurança, bem-estar social, liberdade, cultura 
e igualdade, exclusivamente em favor da coletividade. (p. 22) 
 

De acordo com Minassa (2012), a natureza da Administração Pública é a de 

“defender, conservar e aprimorar os bens, serviços e interesses da coletividade”. (p. 

23). O administrador público deve cumprir com probidade a legislação em vigor e a 

moralidade administrativa, buscando bem servir a coletividade, que é a destinatária 

dos bens, serviços e interesses geridos pelo Estado. 

Já a sua finalidade é satisfazer as necessidades e interesses da coletividade. 

Sendo assim, o administrador não poderá desconsiderar a necessidade de se 

garantir o respeito pessoal e moral (físico e psíquico) de convivência entre os 

servidores (subordinados e superiores), no exercício de suas atribuições. 

2.5.2. Princípios Fundamentais 

Minassa (2012) define os princípios como a base de um sistema, que serve 

como critério para definir a lógica e racionalidade do sistema normativo. A 

Administração Pública é regida por um Regime Jurídico Administrativo, que visa 

estabelecer um equilíbrio entre os direitos dos agentes públicos e as prerrogativas 

da Administração Pública. 

Encontramos no caput dos art. 5º e 37 da Constituição Federal (CF) de 1988 

alguns dos princípios aplicados àqueles que exercem a função administrativa em 

órgãos públicos, que selecionamos por considerá-los indispensáveis para a 

compreensão deste estudo: 

a) Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (é considerado o cerne essencial 

dos direitos fundamentais, alicerce social e democrático, visa assegurar os 

direitos pessoais, sociais, econômicos e culturais do indivíduo); 

b) Princípio da Igualdade (se opõe às práticas discriminatórias e arbitrárias, 

garante que as situações sejam avaliadas de acordo com a sua substância, 
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para que se assegure a igualdade de tratamento nas situações, que são 

consideradas substancialmente idênticas); 

c) Princípio da Legalidade (em conformidade com art. 5º, inc. II da CF, garante 

que “ninguém seja obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não 

em virtude da lei”); 

d) Princípio da Impessoalidade (para assegurar que os atos administrativos 

sejam praticados com a finalidade de satisfazer o interesse público); 

e) Princípio da Moralidade (para garantir o cumprimento da lei, o acatamento 

dos princípios éticos, de honestidade e de justiça que norteiam a conduta do 

gestor público); 

f) Princípio da Publicidade (para assegurar a divulgação oficial dos atos e 

contratos administrativos idealizados pelo gestor público perante as partes 

interessadas e terceiros); 

g) Princípio da Eficiência (para garantir que o serviço público seja estruturado 

de modo a evitar a burocratização, aproximar os serviços da população e 

assegurar a participação dos interessados na gestão). 

2.5.3. O Assédio Moral na Administração Pública e a Legislação 

Brasileira 

De acordo com Stephan (2013), no Brasil não há regulamentação legal 

específica sobre o assédio moral nas relações de trabalho, salvo previsão expressa 

apenas no âmbito da Administração Pública Municipal e Estadual: 

inexiste previsão específica que esquadrinhe os contornos do 
conceito de assédio moral, e diante da ausência de lei federal 
expressa sobre a matéria, o aplicador do direito tem se valido de 
princípios gerais e de leis correlatas que coadunam ao caso concreto 
através da analogia ratio legis, em que as razões de uma lei sejam 
suficientes para respaldar uma situação de conflito. (p. 108)  

Sendo assim, são utilizados em defesa dos direitos do trabalhador vítima de 

Assédio Moral, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o Código Civil (CC) e os 

princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, encontrados na 

Constituição Federal (CF), que são: o princípio da dignidade da pessoa humana; o 
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princípio da igualdade; o meio ambiente de trabalho saudável17; o direito à segurança 

no emprego e a proteção à saúde18.  

A autora destaca que a função principal dos direitos fundamentais consiste na 

tarefa de fazer respeitar a dignidade da pessoa humana em situação concreta e 

determinada pelo meio social. Estes direitos estão dispostos nos artigos 5º, 7º e 226 

da CF, que são: o respeito à vida e à integridade física, o respeito profissional, o direito 

à intimidade, à segurança e saúde no trabalho, o princípio da não discriminação, 

dentre outros. Portanto, podemos entender que, a segurança do trabalhador e a sua 

saúde física e mental devem ser consideradas como direito fundamental. A autora 

ressalta ainda que, quando o assédio moral viola um direito fundamental do 

trabalhador, toda a sociedade, e em especial o grupo que trabalha, são afetados e 

lesionados.  

No CC, Stephan (2013) verifica que os direitos de personalidade estão 

regulados nos arts. 11 a 21 e são classificados em direitos à integridade física, 

psíquica ou intelectual e à integridade moral de cada indivíduo no seu relacionamento 

com a sociedade. Afirma também que, nas relações de trabalho, 

os direitos da personalidade são identificados como o direito à vida, à 
saúde, à integridade física, à não discriminação, à intimidade, à vida 
privada, à honra e à imagem etc. Insuperável a constatação de que 
os direitos trabalhistas, por dizerem respeito à pessoa do homem, 
atrelam-se aos direitos fundamentais da personalidade, incidindo em 
malferimento destes, a quebra do respeito àqueles. (p. 124) 

Na análise da legislação que garante a proteção à saúde, Stephan (2013) 

verificou, através dos arts. 19, 20 e 118 da Lei n. 8.213/1991, que a doença 

profissional e do trabalho são consideradas acidente de trabalho, garantindo ao 

trabalhador a estabilidade pelo prazo mínimo de doze meses, após a cessação do 

auxílio-doença acidentário.  

Ela cita que a lista das doenças ocupacionais faz parte do anexo II do Decreto 

n. 3.048/1999 e que a depressão faz parte do grupo de transtornos mentais e de 

comportamento relacionado ao trabalho (Grupo V do CID-10). Esclarece também que 

a depressão, é apontada dentre outros fatores, como consequência de desacordo 

com o empregador ou colega de trabalho. 

                                                
17 Para assegurar que o local onde as atividades laborais são realizadas, seja ecologicamente 
equilibrado e garanta a qualidade vida e a integridade física e psíquica dos trabalhadores. 
18 Para garantir que o indivíduo tenha os seus direitos trabalhistas resguardados, caso necessite se 
afastar do trabalho por motivo de doença. 
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Stephan (2013) explica que a Resolução nº 1.488/1998 do Conselho Federal 

de Medicina regulamenta como deve ser estabelecido o nexo causal pelos médicos 

do trabalho. No art. 2º desta Resolução encontramos as seguintes orientações: 

Para o estabelecimento do nexo causal entre o transtorno de saúde e 
as atividades do trabalhador, além do exame clínico (físico e mental) 
e os exames complementares, quando necessários, deve o médico 
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 das organizações 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 – 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.  

Ela constata que, para que a depressão seja considerada como doença do 

trabalho é necessário que o médico do trabalho averigue como a organização do 

trabalho e suas condições atuam no desencadeamento do episódio depressivo, 

verificando as características do assédio moral a que a vítima esteja sendo 

submetida. 

Baseada no Anexo II da Lei 3.048/1999, Stephan (2013) compreende que 

quando a depressão for desenvolvida em função de problemas relacionados ao 

trabalho deve ser considerada como doença ocupacional, inclusive pode-se incluir 

neste contexto, desacordo entre patrão e/ou colega de trabalho, que tenha sido 

consequência do assédio moral sofrido pela vítima. Ela também alerta que: 

Havendo dúvida quanto à caracterização do nexo causal entre a 
doença e a circunstância trabalhista, deve-se aplicar o princípio da 
proteção, beneficiando o trabalhador, lembrando que o 
reconhecimento do nexo causal servirá para o recebimento dos 
benefícios decorrentes. (p. 143) 

Quanto à aposentadoria por invalidez, ela explica que está prevista nos arts. 

42 a 47 da Lei 8.213/1991 e no art. 201, inciso I, da CF, e que a sua concessão 

depende da verificação da condição de incapacidade do trabalhador, feita através de 

exame médico pericial. 

Atualmente no Brasil, o assédio moral no serviço público vem sendo regulado 

por leis estaduais e municipais que têm a finalidade de coibi-lo no âmbito da 
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administração pública estadual e municipal direta, indireta e fundações públicas. A 

seguir, apresentamos no quadro 4, uma listagem com as referidas leis: 

Quadro 4 - Algumas Leis Brasileiras específicas sobre o Assédio Moral no serviço público 

Leis Estaduais 

Lei Complementar nº 4 

/ 1990 – Mato Grosso 

Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, 

das Autarquias e das Fundações Públicas. No inciso XIX do art. 144, 

consta a seguinte proibição: “assediar sexualmente ou moralmente outro 

servidor”. 

Lei nº 3.921 / 2002 – 

Rio de Janeiro 

Proíbe o assédio moral no trabalho, no âmbito dos órgãos, repartições ou 

entidades da administração centralizada, autarquias, fundações, 

empresas públicas e sociedades de economia mista, do poder legislativo, 

executivo ou judiciário do Estado do Rio de Janeiro, inclusive 

concessionárias e permissionárias de serviços estaduais de utilidade ou 

interesse público. 

Lei nº 12.250 / 2006 – 

São Paulo 

Veda o assédio moral no âmbito da administração pública estadual direta, 

indireta e das fundações públicas, estabelecendo no art. 4º, I e II, que o 

agressor estará sujeito às penalidades de suspensão e demissão e no art. 

3º, anula o efeito de qualquer ato resultante de assédio moral. 

Lei Complementar nº 

116 – Minas Gerais 

Dispõe sobre prevenção e punição do assédio moral na administração 

pública. 

Leis Municipais 

Lei nº 1.163 / 2000 – 

Iracemápolis (SP) 

Pioneira no tratamento do assédio moral no serviço público. Foi 

regulamentada pelo Decreto nº 1.134, que dispõe sobre a aplicação de 

penalidades à prática de assédio moral nas dependências da 

Administração Pública Municipal Direta por servidores públicos municipais. 

Lei nº 3.243 / 2001 – 

Cascavel (PR) 

Prevê a aplicação de penalidades à prática de assédio moral nas 

dependências da administração pública municipal direta, indireta, 

autárquica e fundacional, por servidores os funcionários públicos 

municipais efetivos ou nomeados para cargos de confiança. 

Lei nº 358 / 2001 – 

Sidrolândia (MS) 

Aplica penalidades à prática de assédio moral no âmbito da administração 

municipal e dá outras providências. 

Lei nº 2.982 / 2001 – 

Jaboticabal (SP) 

Dispõe sobre o assédio moral na administração pública. 

Lei nº 189 / 2002 – 

Natal (RN)  

Disciplina o assédio moral apenas aos servidores nomeados para cargos 

de confiança, excluindo os efetivos. 



55 
 

Lei nº 13.288 / São 

Paulo (SP) 

Identifica o assédio moral na Administração Pública, definindo-o como 

“todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja, pela sua repetição, a 

autoestima e a segurança de um indivíduo, fazendo o duvidar de si e de 

sua competência, implicando em dano ao ambiente de trabalho, à 

evolução da carreira profissional ou à estabilidade do vínculo empregatício 

do funcionário, tais como: marcar tarefas com prazos impossíveis, passar 

alguém de uma área de responsabilidade para funções triviais; tomar 

créditos de ideias de outros; ignorar ou excluir um funcionário só se 

dirigindo a ele através de terceiros; sonegar informações de um forma 

insistente; espalhar rumores maliciosos; criticar com persistência; 

subestimar esforços”.  

Lei nº 3.671 / 2002 – 

Americana (SP) 

Dispões sobre a aplicação de penalidades à prática de assédio moral nas 

dependências da Administração Pública Municipal Direta e Indireta por 

servidores públicos municipais. 

Lei nº 11.409 / 2002 – 

Campinas (SP) 

Veda o assédio moral no âmbito da administração pública municipal direta, 

indireta, nas autarquias e fundações públicas. 

Lei nº 358 / 2002 – 

Guarulhos (SP) 

Proíbe o assédio moral no âmbito da administração pública municipal 

direta, indireta, nas autarquias e fundações públicas. 

Lei nº 511 / 2003 – São 

Gabriel do Oeste (MS) 

Trata da aplicação de penalidades à prática de assédio moral no âmbito 

da administração pública. 

Lei nº 10.607 / 2003 – 

Juiz de Fora (MG) 

Dispõe sobre a aplicação de penalidades à prática de assédio moral nas 

dependências da administração pública municipal direta e indireta, por 

servidores municipais. Entre as penalidades, consta no inciso I do art. 1º, 

fazer um curso de aprimoramento profissional. 

Lei Complementar nº 

450 / 2000 – Porto 

Alegre (RS) 

Altera o art. 197 da Lei Complementar nº 133/1985 (Estatuto dos 

Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre), incluindo o inciso:  

“XXIV – assediar outrem, com a finalidade de obter vantagem sexual, 

implicando dano ao ambiente de trabalho, à evolução na carreira 

profissional ou à eficiência ao serviço”. 

Lei Complementar nº 

498 / 2003 – Porto 

Alegre (RS) 

Altera o art. 197 da Lei Complementar nº 133/1985 (Estatuto dos 

Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre), incluindo o inciso: 

“XXV – expor funcionários subordinados a situações humilhantes, 

constrangedoras, desumanas, prolongadas e repetitivas no exercício de 

suas atribuições, durante a jornada de trabalho, implicando danos à 

evolução na carreira profissional, à eficiência do serviço ou ao ambiente 

de trabalho”. 

Lei Complementar nº 

735 / 2014 – Porto 

Alegre (RS) 

Altera o art. 197 da Lei Complementar nº 133/1985 (Estatuto dos 

Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre), incluindo o inciso: 
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“XXVI – Praticar assédio moral contra seus subordinados, por meio de atos 

ou expressões reiteradas que tenham por objetivo atingir a dignidade 

desses ou criar condições de trabalho humilhantes ou degradantes para 

esses, abusando de autoridade conferida pela posição hierárquica”. 

Lei nº 3.234 / 2006 – 

Amparo (SP) 

Dispõe sobre o assédio moral na administração pública e destaca em seu 

art. 5º que, “uma vez comprovado o assédio moral através da Sindicância 

de que trata o artigo anterior e devidamente aplicadas as penalidades que 

vierem a ser estipuladas pela Comissão de Sindicância, independente do 

cumprimento da penalidade que vier a ser aplicada ao servidor que se 

enquadrar nesta Lei, o período de afastamento para cumprimento da 

penalidade será descontado dos seus vencimentos”. Outro aspecto 

interessante desta lei, consta no art. 6º, que menciona o seguinte: “a 

punição imposta em virtude de apuração em Sindicância Administrativa 

não impede que o servidor/vítima do assédio moral busque junto ao poder 

Judiciário o ressarcimento pelos danos sofridos e comprovados através do 

processo administrativo”. 

Lei nº 2.735 / 2006 – 

Monte Aprazível (SP) 

Dispõe sobre assédio moral e sua punição no âmbito da administração 

pública municipal direta, indireta, nas autarquias e fundações públicas e 

dá outras providências. Uma das penalidades expressa nesta lei, que se 

diferencia das outras, consta no inciso II do art. 1º, que é a: aplicação de 

multa para o servidor que praticar o assédio moral no ambiente de 

trabalho. 

Fonte: Stephan (2013, p. 161-164) 

Após leitura e análise das leis supracitadas, verificou-se que, de modo geral, 

elas apresentam as mesmas definições e penalidades administrativas para os 

servidores/agressores, como por exemplo: participação em cursos de aprimoramento 

profissional, advertências, multas e exoneração. E para os servidores/vítimas é 

concedida, por exemplo, a transferência de setor ou órgão de lotação para outro de 

sua preferência, além de apoiá-las na busca do ressarcimento pelos danos sofridos e 

comprovados através do processo administrativo, na justiça comum. 

Apesar de ainda não haver lei específica que regule o assédio moral no âmbito 

do serviço público federal, há vários projetos de lei (PL) aguardando aprovação no 

Congresso Nacional. Alguns estão destacados no quadro 5.  
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Quadro 5 - Alguns Projetos de Lei Federal específicos sobre o Assédio Moral no serviço público 

Projetos de Lei Federal 

PL Nº 4.591 / 2001 de 

autoria da Deputada 

Rita Camata 

Tem a finalidade de reformar a Lei nº 8.112 / 1990 (Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos) e dispõe sobre aplicações de penalidades de 

suspensão, destituição do cargo em comissão, destituição de função 

comissionada e demissão a servidores públicos da União, das Autarquias 

e das fundações Públicas Federais, que cometerem assédio moral a seus 

subordinados. 

PL Nº 4.742 / 2001 de 

autoria do Deputado 

Marcos de Jesus 

Acrescenta ao Código Penal Brasileiro o art. 146-A, que determina o 

seguinte: Desqualificar reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou 

atitudes, a autoestima, a segurança ou a imagem do servidor público ou 

empregado em razão do vínculo hierárquico funcional ou laboral. Pena: 

Detenção de 3 (três) meses a um ano e multa. 

Fonte: Stephan (2013, p. 166) 

Embora os projetos supracitados ainda não tenham sido aprovados no 

Congresso Nacional, concorda-se com Stephan (2013), quando enfatiza que é 

necessário que a ordem jurídica brasileira reconheça e recepcione o assédio moral 

através de lei autônoma reguladora, sobretudo porque este fenômeno já possui 

ratificação científica de outras áreas do conhecimento (p. 170). 

E enquanto estes projetos não forem aprovados, a Administração Pública 

Federal pode aplicar o que prevê na Lei 8112/90 (Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Federais), onde são determinadas penalidades disciplinares (art. 127), para 

os servidores que cometem infrações, como: advertências, suspensão, demissão, 

destituição de cargo em comissão e de função comissionada (art. 135), cassação da 

aposentadoria ou disponibilidade (art.134).  

As penalidades de advertência e suspensão, são as mais brandas e inclusive 

podem ter seu registro cancelado, se no período de 3 a 5 anos de efetivo exercício, o 

servidor não for reincidente (Art. 131). No caso da demissão, há treze situações em 

que ela pode ser aplicada (art. 132), porém, destaco neste estudo, apenas as que 

considero estarem relacionadas direta ou indiretamente com a prática do assédio 
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moral: improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa, na 

repartição.  

Apesar de haver previsão de aplicação dessas penalidades, as mesmas só 

podem ocorrer após a infração ter sido reconhecida e comprovada no Processo 

Administrativo Disciplinar (PAD) 19. Portanto, percebe-se que mesmo com a ausência 

de legislação específica sobre o assédio Moral no Serviço Público Federal é possível 

investigar as denúncias e penalizar os servidores infratores.  

De acordo com o art. 143, “a autoridade que tiver ciência de irregularidade no 

serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância 

ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa”. As 

denúncias só poderão ser apuradas, se forem autênticas e configurarem infração 

disciplinar ou ilícito penal e desde que apresentadas por escrito com a identificação e 

o endereço do denunciante (Art. 144). A sindicância pode durar no máximo de 30 a 

60 dias e dependendo do seu resultado, o processo poderá ser arquivado; poderá ser 

aplicada a penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias ou poderá 

ser instaurado um PAD (Art. 145). Só haverá necessidade da instauração de um PAD 

se “o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão 

por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração 

de processo disciplinar” (Art. 146).  

Após análise dos art. 143 ao 182, verificou-se que há algumas fragilidades 

nesta lei, que inclusive, inviabilizam a realização de um PAD com plena lisura, numa 

investigação sobre assédio moral, devido a subjetividade do assunto e ao fato de que 

geralmente a materialidade do ato, geralmente, é comprovada através de uma 

testemunha, que na maioria dos casos, pode ser um outro servidor subordinado 

hierarquicamente ao servidor acusado. 

Embora no art. 147 seja prevista uma medida cautelar de afastamento 

preventivo (sem prejuízo da remuneração), para que o servidor acusado não influa na 

apuração da irregularidade no PAD (ação que se considera essencial, nos casos de 

assédio moral), os arts. 153 e 156 garantem que o inquérito administrativo obedeça 

ao princípio do contraditório e que seja assegurado ao servidor acusado ampla defesa 

                                                
19 De acordo com o art. 148 da Lei 8112/90, “o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar 
responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha 
relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido”. 
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e o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por seu procurador, além 

disso, o § 2º do art. 159, garante a participação do procurador do acusado nas oitivas 

em que as testemunhas do denunciante participarem. Outro aspecto observado, 

refere-se ao fato de o PAD ser conduzido por uma comissão composta por três 

servidores estáveis da própria instituição, indicado pela autoridade competente (Art. 

149).  

Entende-se como fundamental o direito de ampla defesa do servidor acusado, 

porém, nos processos de investigação de assédio moral, considera-se que a 

possibilidade da investigação ser conduzida por servidores da própria instituição (que 

inclusive podem conhecer o denunciante e/ou o acusado); o acompanhamento 

integral do acusado, ao processo ao longo da investigação e da permissão da 

participação de seu procurador nas oitivas em que o denunciante e/ou suas 

testemunhas participarem, seja algo que fragiliza a lisura do processo e que inclusive, 

intimida os depoentes. Por estes motivos, conclui-se que quando o servidor público 

federal faz uma denúncia de assédio moral numa Instituição Pública Federal, corre 

um risco muito grande de não ser bem-sucedido num processo de sindicância ou 

PAD. 

No caso, da Instituição de Ensino pesquisada, as denúncias são apuradas e 

investigadas pela Corregedoria20. Em pesquisa realizada nesta Corregedoria, apurou-

se que o procedimento geralmente ocorre da seguinte forma: o servidor encaminha a 

denúncia via ouvidoria ou diretamente à Corregedoria; se for pertinente, é aberta uma 

investigação preliminar (sindicância); se o assédio moral for configurado, é aberto um 

PAD. Os servidores que compõem a comissão de investigação são escolhidos e 

orientados pelo corregedor. Alguns servidores já participaram de curso de formação 

continuada em serviço para aprenderem a conduzir a sindicância e o PAD, porém 

ainda não houve uma proposta de formação na temática assédio moral. Geralmente 

esses servidores são orientados no decurso do processo, pelo corregedor e/ou pelo 

procurador federal, que atende a instituição.  

Até o final de 2017, foram registradas na corregedoria da instituição de ensino, 

três denúncias de assédio moral, porém os processos de sindicância foram 

arquivados, por não ter sido possível configurar, nos autos, o assédio moral.  

                                                
20 A Corregedoria faz parte do Sistema de Correição do Governo Federal, criado em 2005 e tem a 
finalidade de zelar pela probidade no Poder Executivo Federal e pela disciplina. 
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Após analisar a legislação e a jurisprudência francesa acerca da temática 

assédio moral, Hirigoyen (2014) verificou que há a necessidade de criação de uma lei 

específica sobre o assédio moral, mas chegou à conclusão de que a existência de 

uma lei não resolve tudo, pois pode deixar brechas e facilitar a vida de indivíduos 

perversos e de organizações manipuladoras que desejarem driblar a legislação. Além 

disso, ela ressalta que as medidas jurídicas podem conduzir a excessos e a falsas 

acusações. 

Por exemplo, um indivíduo perverso poderá acusar alguém 
injustamente que ele esteja querendo desmoralizar. Mesmo que a 
pessoa seja reabilitada logo depois, poderá perder sua reputação no 
episódio e talvez até mesmo o emprego. É essencial respeitar a 
presunção de inocência para não se chegar ao ponto em que a 
simples acusação feita por uma pessoa possa destruir outra. (p. 348) 

A autora entende que a necessidade de criação de uma lei perpassa pelo 

caráter pedagógico que ela proporciona, que é o de fazer com que as pessoas 

entendam que estas situações existem e que são inaceitáveis. Ela também demonstra 

preocupação com a impunidade por parte do agressor e com a vingança por parte da 

vítima e afirma que: 

punir o autor da agressão é uma forma de afirmar que o que as 
pessoas vivenciaram é profundamente inaceitável, mesmo que nunca 
seja possível reparar completamente nem compensar totalmente uma 
injustiça. Não se trata de maneira alguma de um perdão barato. (p. 
348) 

Concordamos com Hirigoyen (2014) quando ressalta que a justiça jamais 

conseguirá reparar o sofrimento das vítimas, por isso é muito importante que as 

organizações não fiquem limitadas às leis e aos regulamentos, mas que invistam com 

prioridade na prevenção. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGIA 

Apresentaremos neste capítulo a caracterização da pesquisa e os 

procedimentos que foram realizados para o seu desenvolvimento.  

 

3.1. Classificação da Pesquisa 

 Considerando as especificidades da pesquisa, podemos classificá-la como: 

a) Aplicada com abordagem quantitativa e qualitativa por complementaridade, pois de 

acordo com Vergara (1997) a pesquisa tem a finalidade prática de identificar os casos 

de assédio moral praticado na instituição pesquisada, analisar as suas características 

e busca resolver problemas concretos, que neste caso é prevenir e combater o 

assédio moral, propondo um Programa de Mediação de Conflitos. O levantamento de 

dados foi feito, inicialmente, a partir do preenchimento de um questionário online e as 

informações levantadas foram aprofundadas pelos sujeitos que se disponibilizaram 

seu depoimento, através da entrevista. 

b) Descritiva, pois o objetivo principal é a descrição das características e 

consequências do fenômeno assédio moral no ambiente de trabalho da instituição 

pesquisada, além de utilizar técnicas padronizadas de coleta de dados: o questionário 

online e a entrevista. (GIL, 2008) 

c) Bibliográfica, considerando que sua fundamentação teórica é desenvolvida a partir 

de estudos já publicados em livros, artigos científicos e revistas acadêmicas. (GIL, 

2008)  

3.2. Estudo Bibliométrico 

O Estudo Bibliométrico foi realizado na base Scopus, de junho a novembro de 

2017, com a finalidade de identificar artigos relacionados ao tema assédio moral no 

ambiente de trabalho. No motor de busca, foram utilizados como operadores 

booleanos, as palavras-chave: “moral harassment” OR “mobbing” AND “workplace”, 

além do emprego dos seguintes filtros:  

1ª etapa - 1) Ano: 2012 a 2017; 2) Tipo de documentos: artigos; 3) Área do 

conhecimento: Ciências Humanas e Sociais; Ciências da Saúde; 4) Línguas: qualquer 
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idioma; 5) Áreas de assunto: Ciências sociais, Gestão, Direito e Medicina do Trabalho. 

O resultado da pesquisa apresentou 163 artigos.   

2ª etapa - 1) Ano: 2012 a 2017; 2) Tipo de documentos: artigos; 3) Área do 

conhecimento: Ciências Humanas e Sociais; Ciências da Saúde; 4) Línguas: inglês; 

5) Áreas de assunto: Ciências Sociais, Gestão, Direito, Psicologia e Medicina do 

Trabalho. O resultado da pesquisa apresentou 148 artigos.   

3ª etapa - 1) Ano: 2012 a 2017; 2) Tipo de documentos: artigos; 3) Área do 

conhecimento: Ciências Humanas e Sociais; Ciências da Saúde; 4) Línguas: inglês e 

espanhol; 5) Áreas de assunto: Ciências sociais, Gestão, Direito, Psicologia e 

Medicina do Trabalho. O resultado da pesquisa apresentou 18 artigos. Após leitura 

criteriosa dos títulos e abstracts, foram selecionados 7 artigos para análise. 

4ª etapa - 1) Ano: 2012 a 2017; 2) Tipo de documentos: artigos; 3) Área do 

conhecimento: Ciências Humanas e Sociais; Ciências da Saúde; 4) Línguas:  

espanhol; 5) Áreas de assunto: Ciências sociais, Gestão, Direito, Psicologia e 

Medicina do Trabalho. O resultado da pesquisa apresentou 8 artigos. Após leitura 

criteriosa dos títulos e abstracts, foram selecionados 2 artigos para análise. 

5ª etapa: 1) Ano: 2012 a 2017; 2) Tipo de documentos: artigos; 3) Área do 

conhecimento: Ciências Humanas e Sociais; Ciências da Saúde; 4) Línguas: francês; 

5) Áreas de assunto: Ciências sociais, Gestão, Direito, Psicologia e Medicina do 

Trabalho. O resultado da pesquisa apresentou 9 artigos. Após leitura criteriosa dos 

títulos e abstracts, foi selecionado 1 artigo para análise. 

No quadro a seguir, apresentamos a relação dos 10 artigos selecionados para 

análise. 

Quadro 6 - Relação de artigos selecionados e analisados 

Nº Autor(es) Título Periódico Ano 

1 HIRIGOYEN, Marie-

France 

Le harcèlement moral, um 

symptôme de la societé moderne 

Science Direct 2016 

2 GUIMARÃES, 

Carmelita Angélica et 

al. 

Workplace moral harassment and 

its consequences: A case study in 

a federal higher education 

institution 

Double Blind Review 2016 

3 MULDER, Rolie et al. Workplace mobbing and 

bystanders’ helping behaviour 

towards victims: The role of 

International Journal 

of Psichology 

2014 
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gender, perceived responsability 

and anticipated stigma by 

association 

4 RAMÍREZ, Adriana 

Camacho et al. 

Barreras al acceso a la justicia em 

el acoso laboral 

Opinión Jurídica – 

Universidad de 

Medellín 

2014 

5 GARCIA-

IZQUIERDO, 

Mariano et al. 

Avances em el estúdio del acoso 

psicológico em el trabajo 

advances in the study of bullying at 

work 

Papeles del 

Psicologo 

2014 

6 SOTOMAYOR, Lara 

et al. 

El Mobbing y los Síntomas de 

Estrés em Docentes Universitarios 

del Sector Público 

Ciencia &Trabajo 2014 

7 TEIXEIRA, Rubens 

de França  et al. 

Moral harassment at work: a study 

of pratices for the prevention and 

fight of the phenomenon in 

companies in the north of Paraná 

Revista de 

Administração da 

UFSM 

2013 

8 ESQUIVEL, Jorge 

Villalón 

¿Es el procedimento de tutela de 

derechos fundamentales uma 

adecuada herramienta de control y 

sanción del acoso laboral?: 

Reflexiones a partir de la dictación 

de la ley 20.607 

Revista de Derecho -

Universidad Católica 

del Norte 

2013 

9 VILLAR, Eduardo 

Mario Bustos et al. 

Psychological/Moral Workplace 

Harassment: Development of na 

Inventory in Argentina 

Social Medicine 2012 

10 CAMPOSAB, Izabel 

Carolina Martins et al. 

Moral harassment of public 

schools teachers 

Work 2012 

3.3. Universo e Amostra 

3.3.1. Lócus da pesquisa: 

Reitoria, Pró-Reitorias, Campi e Centro de Referência em Educação (CRE). 

Atualmente a Instituição possui uma Reitoria, 5 Pró-Reitorias, 14Campi e um CRE. 

3.3.2. Sujeitos da pesquisa: 

Servidores docentes e técnicos-administrativos da instituição. 

O universo da pesquisa era composto por 1.309 docentes (efetivos e 

substitutos) e 1.024 técnicos-administrativos, totalizando 20033 sujeitos. Não 

utilizamos amostra, pois o questionário foi divulgado e enviado para toda a população. 
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Participaram respondendo o questionário online 172 servidores (61 técnicos-

administrativos e 111 docentes efetivos e contratados); destes, 16 foram 

entrevistados (5 técnicos-administrativos e 11 docentes efetivos). 

3.4. Instrumentos de Coleta de Dados 

Empregou-se na pesquisa, dois instrumentos de coleta de dados: o 

questionário online (Apêndice A) e a entrevista semiestruturada (Apêndice B). A 

elaboração dos instrumentos baseou-se nas pesquisas realizadas por Hirigoyen 

(2014) e Nunes (2011). 

O questionário foi divido em cinco partes: 

Objetivos Perguntas 

1. Traçar o perfil dos pesquisados. 

(Perguntas de 1 a 14) 

De acordo com Stephan (2013, p. 22-

25), o assédio moral se manifesta de 

várias formas e pode ser praticado no 

ambiente de trabalho: pelo trabalhador 

subordinado, colega de trabalho ou 

superior hierárquico. E considera que a 

violência praticada entre os próprios 

colegas, geralmente é motivada por 

inveja profissional ou por discriminação 

(racial, de gênero, política, sexual etc). 

Hirigoyen (2014, p. 142-143) apurou 

que, dentre outros, que no setor de 

Ensino: - As mulheres com idade entre 

40 e 50 anos, que moram sozinhas e têm 

família pequena estão mais vulneráveis 

ao assédio moral.  

- Os métodos de desestabilização da 

vítima é o mesmo, porém, todas as 

dificuldades disciplinares e pedagógicas 

da instituição recaem sobre o professor 

visado. 

1. E-mail (opcional) 

2. Idade 

3. Sexo 

4. Cor da pele 

5. Possui alguma deficiência? Qual? 

6. Religião 

7. Estado Civil 

8. Nível de Formação Acadêmica 

9. Local em que trabalha 

10. É filiado a algum órgão de classe? 

11. Há quanto tempo trabalha na 

Instituição? 

     Regime de Trabalho 

12. Vínculo com a Instituição 

13. Que cargo você ocupa na 

Instituição?  

14. Você ocupa cargo de direção ou em 

função gratificada na Instituição? Qual? 
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2. Identificar as características do 

fenômeno assédio moral vivenciado na 

instituição. (Perguntas de 15 a 24) 

Hirigoyen (2014, 108-109) ao classificar 

as atitudes hostis, as agrupou em quatro 

categorias: 1) Deterioração proposital 

das relações de trabalho; 2) Isolamento 

e recusa da comunicação; 3) Atentado 

contra a dignidade; 4) Violência verbal, 

física ou sexual. 

Nunes (2011) identificou que as 

características do fenômeno assédio 

moral, que ocorria na UFSC, 

corroboravam com os resultados 

encontrados por Hirigoyen (2002). 

  

 

15. Na sua opinião, que palavra define o 

assédio moral? 

16. A seguir, apresentamos uma lista 

com comportamentos que são 

considerados hostis no ambiente de 

trabalho. Se você foi submetido às 

situações relacionadas abaixo, nos 

últimos 6 meses no seu setor de 

trabalho, assinale com que frequência 

isso ocorreu: nunca, raramente, às 

vezes, muitas vezes, sempre) 

 COMPORTAMENTOS HOSTIS 

QUE VISAM DESACREDITAR 

OU IMPEDIR O SERVIDOR DE 

MANTER SUA REPUTAÇÃO 

LABORAL 

a) Alguém criticou o seu trabalho de 

forma injusta ou exagerada. 

b) Alguém ameaçou a sua autonomia de 

trabalho. 

c) Alguém te proibiu de acessar 

instrumentos de trabalho (telefone, 

computador etc). 

d) Suas opiniões e pontos de vista são 

ignorados. 

e) Você é constantemente lembrado de 

seus erros e omissões. 

f) Você só pode realizar as suas tarefas 

de trabalho se for autorizado por alguém. 

g) As informações úteis para a 

realização de suas tarefas de trabalho 

lhe são comunicadas. 
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h) Todas suas decisões geralmente são 

contestadas. 

i) As atividades de sua responsabilidade 

foram retiradas ou substituídas por 

outras mais desagradáveis. 

j) Você recebe atribuições de atividades 

com prazos impossíveis de serem 

cumpridos. 

k) Alguém lhe atribuiu propositalmente 

tarefas inferiores às suas competências. 

l) Houve supervisão excessiva ao seu 

trabalho. 

m) Alguém lhe atribuiu propositalmente 

tarefas superiores às suas 

competências. 

n) Você foi pressionado a não reclamar 

por um direito que tinha (férias, licença 

médica, afastamento para estudos etc) 

o) Você foi avaliado negativamente sem 

justo motivo no Sistema de Avaliação de 

Desempenho adotado na Instituição. 

p) Alguém agiu de modo a impedir que 

você obtivesse promoção na carreira. 

q) Você foi exposto a uma carga de 

trabalho excessiva. 

r) Induziram você a erros. 

s) Sua chefia imediata ou colegas 

dialogam com você. 

 COMPORTAMENTOS HOSTIS 

QUE TÊM A FINALIDADE DE 

ISOLAR O SERVIDOR E 

DIFICULTAR A SUA 

COMUNICAÇÃO COM OS 
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OUTROS E COM A CHEFIA 

IMEDIATA 

a) Sua chefia imediata ou colegas 

dialogam com você. 

b) Nas reuniões ou em diálogos, você é 

constantemente interrompido no 

momento em que está falando. 

c) A comunicação com você é 

unicamente por escrito. 

d) A chefia imediata ou colegas ignoram 

a sua presença. 

e) Os colegas são proibidos de 

conversar e se relacionar com você. 

f) A chefia imediata recusa qualquer 

pedido de conversa com você. 

g) Você foi transferido de setor, de 

função ou de turno de trabalho para ficar 

separado dos seus colegas. 

 COMPORTAMENTOS HOSTIS 

QUE ATENTAM CONTRA A 

DIGNIDADE DO SERVIDOR 

a) Espalharam rumores ou boatos sobre 

você (seus hábitos, suas origens). 

b) Fizeram comentários ofensivos e 

insultos sobre suas atitudes e 

comportamentos no ambiente de 

trabalho. 

c) Você é ridicularizado por causa de seu 

aspecto físico. 

d) Atribuem-lhe tarefas humilhantes. 

e) Desqualificaram o seu trabalho. 
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f) Você é ridicularizado por causa de 

suas crenças religiosas ou convicções 

políticas. 

g) Você foi recebido com uma reação 

hostil quando se aproximou. 

h) Atribuem-lhe problemas psicológicos 

(dizendo que você é doente mental). 

 COMPORTAMENTOS HOSTIS 

QUE EXPRESSAM A PRÁTICA 

DA VIOLÊNCIA VERBAL E 

FÍSICA CONTRA O SERVIDOR 

a) Você foi agredido fisicamente, mesmo 

que de leve. (Empurrado, por exemplo) 

b) Gritam com você frequentemente. 

c) Estragam ou furtam seus objetos 

pessoais e/ou materiais de trabalho. 

d) Você foi ameaçado com ligações 

telefônicas, cartas, e-mails ou outras 

formas. 

e) Você foi seguido na rua ou espionado 

na sua casa. 

f) Seus problemas de saúde ou 

recomendações médicas são levados a 

sério. 

17. Você identifica outros tipos de 

comportamentos hostis presentes no 

seu ambiente de trabalho, que não foram 

citados na questão anterior? Quais? 

18. Hirigoyen (2014) define o assédio 

moral como “(...) toda e qualquer 

conduta abusiva manifestando-se 

sobretudo por comportamentos, 

palavras, atos, gestos, escritos, que 
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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”. Com base nesta afirmativa, 

assinale se você foi ou é vítima de 

assédio moral no trabalho (Sim, 

raramente; Sim, às vezes; Sim, várias 

vezes na semana; Sim, diariamente; 

Não (Siga para a pergunta 31).  

19. Em que época esta situação 

aconteceu? (Mês e ano/duração) 

20. Aconteceu no mesmo setor em que 

você trabalha atualmente? 

21. Quem teve este comportamento 

hostil a você? 

22. Este comportamento hostil foi 

apresentado na sua maioria das vezes, 

por: (mulheres; homens; mulheres e 

homens) 

23. Quantas pessoas geralmente 

apresentam este comportamento hostil a 

você? 

24. Você compartilhou essa situação 

com alguém? Com quem e por quê? 

3. Identificar as consequências do 

Assédio Moral para a saúde do servidor 

e para o trabalho realizado na 

Instituição. (Perguntas de 25 a 33) 

De acordo com Freitas et al. (2011), 

quando o fenômeno assédio moral 

acontece, no nível individual é a vida 

psicossocial do sujeito, que tem 

25. Quais foram as consequências, 

desses comportamentos hostis a você, 

no seu ambiente de trabalho, para a sua 

vida? 

26. Quais foram as consequências 

desses comportamentos hostis a você, 

para a realização do trabalho que você 

desenvolve na Instituição? 
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atingidas a sua personalidade, a sua 

autoestima e identidade. “Alguém 

submete o outro e o infelicita, levando-o 

a desenvolver problemas de saúde ou a 

perder o emprego. É certo que esse é o 

ponto de partida do fato quando ele já 

surge materializado e culmina em uma 

causa médica ou jurídica” (p. 42). 

 

 

 

27. Após sofrer o assédio moral, você 

adoeceu? 

28. Listamos, a seguir, alguns sintomas 

e doenças, que, de acordo com 

Hirigoyen (2002) e Barreto (2006), 

geralmente são apresentados pelas 

pessoas que sofreram assédio moral. Se 

você apresentou algum(ns) desse(s), 

durante ou imediatamente após ter 

sofrido o assédio moral no seu ambiente 

de trabalho, assinale com que 

frequência ocorreu (Nunca; Algumas 

vezes; Diariamente por menos de uma 

semana; Diariamente de uma a três 

semanas; Diariamente de um a dois 

meses; Diariamente durante três meses 

ou mais). 

a) Estresse 

b) Ansiedade 

c) Perda de peso 

d) Aumento de peso 

e) Indisposição 

f) Vertigens 

g) Medo 

h) Alucinações 

i) Irritabilidade / agressividade 

j) Dificuldade de concentração 

k) Hipervigilância 

l) Impotência 

m) Frigidez 

n) Amnorreia 

o) Esquecimento 

p) Dificuldade de aprendizagem 
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q) Indecisão 

r) Perda de senso de humor 

s) Insegurança 

t) Crises de choro 

u) Dores generalizadas 

v) Palpitações 

w) Tonturas 

x) Dor de cabeça 

y) Falta de apetite 

z) Falta de ar 

i) Passou a consumir bebida alcoólica 

em demasia 

ii) Depressão 

iii) Gastrite 

iv) Colite 

v) Úlceras do estômago 

vi) Problemas de tireoide 

vii) Crise de hipertensão arterial 

viii) Doenças de pele 

ix) Fibromialgia 

x) Distúrbios do sono (sonolência 

excessiva ou insônia) 

xi) Síndrome de Burnout 

xii) Bulimia 

xiii) Tentativa de suicídio 

29. Há outros sintomas e/ou doenças 

que você apresentou durante ou 

imediatamente após ter sofrido o 

assédio moral no ambiente de trabalho, 

que não esteja listado na pergunta 

anterior? Descreva: 

30. Assinale a alternativa que expressa 

o que aconteceu com você 
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imediatamente após apresentar os 

sintomas e/ou doenças relatados: 

a) Afastei-me do trabalho por motivo de 

licença médica. Por quanto tempo? 

b) Faltei ao serviço em dias alternados. 

c) Desejei a exoneração do cargo. 

d) Solicitei a transferência do meu setor 

de trabalho para outro da Instituição. 

Outros. 

31. Você já presenciou ou tem 

conhecimento de casos de assédio 

moral ocorridos no seu local de trabalho 

ou em outro da instituição? 

32. Se você souber, informe quais foram 

os encaminhamentos dados para a 

situação de assédio moral que você 

presenciou e/ou teve conhecimento? 

33. Em sua opinião, é comum a prática 

de assédio moral na Instituição? 

4. Identificar as ações para prevenção e 

combate ao assédio moral 

desenvolvidas na Instituição. (Perguntas 

de 34 a 36) 

 

 

34. Você já participou de alguma 

atividade de formação continuada em 

serviço, durante a sua carreira na 

Instituição, na qual tenha sido abordada 

a temática do assédio moral? 

35. Você já recebeu alguma orientação 

institucional sobre o assédio moral? 

36. Você conhece alguma política ou 

prática de prevenção e combate ao 

assédio moral desenvolvida pela 

Instituição? Descreva: 

5. Convidar os pesquisados para 

participarem da entrevista. (Pergunta 

37) 

37. Caso você já tenho sido 

assediado(a), gostaria de convidá-lo(a) 

para participar de uma entrevista, para 
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 que eu possa obter informações mais 

detalhadas sobre a experiência que você 

vivenciou e assim aprofundar-me nas 

informações coletadas através deste 

questionário. Esclareço que a entrevista 

tem caráter sigiloso e suas informações 

serão utilizadas apenas para fins 

acadêmicos. Para aceitar o convite 

informe seu nome, e-mail, telefone ou 

whats app para contato. 

 

O questionário online foi testado com 13 servidores de diferentes Campi da 

Instituição. Após o teste, verificou-se a necessidade de ajuste nas perguntas 9, 16 e 

32, conforme observações feitas pelos respondentes. 

A abordagem de distribuição dos questionários pelo meio virtual foi uma 

estratégia encontrada para garantir o anonimato e alcançar um número maior de 

sujeitos. 

Para orientar a entrevista foi elaborado um roteiro com 11 perguntas: 

Objetivos Perguntas 

Entender a concepção de assédio moral 

do entrevistado.  

 

1. Para você, o que é o assédio moral 

no ambiente de trabalho? 

 

Identificar as características do assédio 

moral vivenciado pelo entrevistado: nexo 

causal, tipo, frequência e quantidade de 

pessoas envolvidas.  

A Resolução nº 1.488/1998 do Conselho 

Federal de Medicina regulamenta como 

deve ser estabelecido pelos médicos do 

trabalho, o nexo causal entre o 

transtorno de saúde e as atividades do 

trabalhador. No art. 2º desta Resolução 

encontramos as seguintes orientações: 

2. Relate o que aconteceu no seu 

trabalho que fez com que você se 

identificasse como vítima de assédio 

moral? 

 

3. Essa situação acontecia com que 

frequência? 

 

12. Quem era(m) a(s) pessoa(s) 

envolvida(s) na(s) situação(ões)? 
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“(...) Além do exame clínico (físico e 
mental) e os exames complementares, 
quando necessários, deve o médico 
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 das organizações 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 – 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”.  

Conhecer a reação do entrevistado após 

o fato ocorrido, verificar se o fato 

ocorrido com o entrevistado foi 

compartilhado com outras pessoas e se 

houve repercussão no ambiente de 

trabalho.  

5. Você conversou com alguém sobre o 

assunto? Com quem? E por quê? 

 

6. Outros colegas do seu setor também 

passaram por situações semelhantes? 

 

7. Você fez alguma denúncia formal ou 

informal para alguém ou algum setor da 

Instituição? Para quem? 

 

8. Qual foi o resultado da sua denúncia? 

Foi o que você esperava acontecer? 

 

9. Houve repercussão dessas situações 

vivenciadas no seu ambiente de 

trabalho?  
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Conhecer a reação do entrevistado após 

o fato ocorrido. 

10. Quais foram as consequências 

dessas situações para a sua saúde? E 

para o trabalho que você desenvolve na 

Instituição? 

 

Conhecer a opinião do entrevistado 

sobre as possíveis formas de prevenção 

e combate ao assédio moral, que 

poderiam ser aplicadas dentro da 

instituição.  

11. Na sua opinião, quais medidas a 

Instituição deveria adotar para prevenir 

e combater o assédio moral? 

 

Ao final da entrevista, a pesquisadora deixava o entrevistado a vontade para fazer 

perguntas sobre a pesquisa ou relatar algo que ele quisesse contar sobre o assédio 

moral, mas que não havia sido perguntado durante a entrevista. 

3.4.1. A Coleta de Dados 

O levantamento dos dados quantitativos e qualitativos, ocorreu em três 

momentos.  

No 1º momento foi realizada a revisão de literatura e o estudo bibliométrico. O 

2º Momento foi utilizado para descrever a ocorrência do assédio moral na Instituição 

analisada, através de um questionário online, que foi divulgado pela pesquisadora por 

e-mail, pelas redes sociais e pela Plataforma Lattes. Inicialmente, a mensagem-

convite da pesquisa com o link do questionário online foi enviada para o e-mail 

institucional de todos os gestores da instituição com o pedido de que participassem e 

compartilhassem a mensagem com os servidores de sua equipe de trabalho. Em 

seguida, a pesquisadora visitou o lócus da pesquisa para convidar os servidores para 

responderem o questionário online. Participaram desta etapa: 61 técnicos-

administrativos, 111 docentes (efetivos e substitutos), totalizando 172 servidores. 

O 3º Momento foi utilizado para aprofundar o estudo do assédio moral 

identificado, a partir das entrevistas realizadas com os servidores que informaram no 

questionário, que desejavam relatar as situações vivenciadas e/ou conhecidas. 

Participaram deste momento: 5 técnicos-administrativos e 11 docentes efetivos, 

totalizando 16 servidores. 

A Etapa de levantamento de dados da pesquisa ocorreu no período de 

dezembro de 2017 a junho de 2018.  
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3.5. Análise e Tratamento dos Dados: 

Os dados quantitativos colhidos através dos questionários foram 

categorizados, ordenados, manipulados, sumarizados e descritos, conforme orienta 

Gil (2008). As técnicas descritivas de análise são utilizadas para uma melhor 

apresentação dos dados, para facilitar a distribuição de frequências e correlações 

entre as variáveis.  

A técnica de análise de conteúdo foi utilizada para fazer a interpretação dos 

dados qualitativos levantados a partir dos questionários e das entrevistas. De acordo 

com Bardin (2009, p. 34), a análise de conteúdo é o conjunto de técnicas de análise 

das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, para obter indicadores (quantitativos ou não), que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos aos elementos de significação 

destas mensagens.  

Inicialmente, Bardin (2009) explica que é necessário utilizar uma regra de 

fragmentação dos dados em categorias para que a análise seja válida.  

“As regras devem ser: homogêneas (unir por similaridade), exaustivas 
(esgotar a totalidade do texto), exclusivas (um mesmo elemento do 
conteúdo, não pode ser classificado aleatoriamente em duas 
categorias diferentes), objetivas (codificadores diferentes, devem 
chegar a resultados iguais), adequadas ou pertinentes (adaptadas ao 
conteúdo e ao objetivo)” (p. 35).  

Ela ressalta que o analista tem um papel primordial neste processo, que é o de 

delimitar as unidades de codificação “(palavra, frase, o minuto, o centímetro 

quadrado)”. E é este aspecto exato e bem delimitado do corte, que permite a 

compreensão do significado das categorias obtidas. A análise categorial geralmente 

considera a totalidade do texto, passando pelo crivo da classificação e do 

recenseamento, segundo a frequência da presença (ou da ausência) dos elementos 

de significação e obedecendo ao princípio de objetividade e racionalização através 

dos números e percentagem. É este método, que garante a classificação dos 

elementos de significação constitutivas das mensagens (p. 37) 

Bardin (2009), explica que a finalidade da análise de conteúdo não é descrever 

os conteúdos, mas aquilo que eles podem nos ensinar após serem tratados por 

classificação (por exemplo), isto é, fazer a inferência de conhecimentos. Estes 

saberes deduzidos dos conteúdos podem ser de natureza histórica, psicológica, 

econômica, sociológica... (p. 38).  
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O procedimento de análise do conteúdo é organizado em três momentos: 1. A 

pré-análise dos dados – etapa em que é realizada a descrição e organização dos 

dados; 2. A exploração do material – quando os dados são categorizados e são 

realizadas as inferências dos elementos de significação; 3. O tratamento dos 

resultados – momento em que a interpretação dos dados é realizada. 

A etapa da inferência, visa responder duas questões: “1. O que é que conduziu 

a um determinado enunciado? 2. Quais as consequências que um determinado 

enunciado vai provavelmente provocar?” (p. 39). Nesta pesquisa, durante as análises, 

a inferência tentará responder à pergunta 1. 

A análise do material bibliográfico foi feita através de leituras analíticas e 

interpretativas com a finalidade de ordenar, sumariar, sintetizar e relacionar as 

informações contidas nas fontes buscando respostas para a questão de investigação. 

3.6. Considerações Éticas da Pesquisa 

Este trabalho foi desenvolvido conforme as normas de Ética em Pesquisa nas 

áreas de Ciências Humanas e Sociais. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense (CEP/UFF - 

Humanas), através do Parecer Consubstanciado nº 2.639.553. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice C e D), que apresenta aos 

pesquisados os dados da pesquisa e dos pesquisadores, assim como a finalidade, 

metodologia, riscos e confortos, confidencialidade e benefícios foi assinado por todos 

os entrevistados e disponibilizado, para os respondentes do questionário online, para 

leitura e download. 
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CAPÍTULO VI 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo analisaremos os dados coletados através do questionário online 

e da entrevista, aplicando as técnicas Descritivas de Análise (GIL, 2008) e de Análise 

de Conteúdos (BARDIN, 2009).  

4.1. Perfil dos Respondentes  

Nesta seção, analisaremos as respostas das perguntas de nº 2 a 15 do 

questionário. Conforme pode ser observado na tabela 1, a idade dos 172 pesquisados 

variou de 23 a 66 anos. Destes, 44% tinha entre 34 e 49 anos de idade; 30% de 23 a 

33 anos de idade; 24% de 50 a 65 anos e 2% eram maiores de 65 anos; e a maioria 

era do sexo feminino (73,8%).  

Quase todos os pesquisados declararam a cor da sua pele como preta, parda, 

branca ou indefinida. Sendo 34,3% de pele negra ou parda e 63,4% de pele branca. 

Os que não declararam, representaram 1,7% do total. Tivemos a participação de 

apenas um pesquisado portador de deficiência auditiva.  

Aproximadamente 25% dos pesquisados declararam não ter religião, 6,4% 

declaram-se agnóstico e 3,5%, ateu. A maioria, declarou professar a religião católica 

(32%), seguida da religião espírita (15,7%), evangélica (11%) e Tradicionais de 

Matrizes Africanas (4,1%), dentre outras.  

Tabela 1 – Perfil dos Respondentes (Parte 1) 

 Frequência Percentual da Frequência 

Idade 

23 – 33 anos 52 30% 

34 – 49 anos 76 44% 

50 – 65 anos 41 24% 

Maior de 65 anos 3 2% 

Sexo 

Feminino 127 73,8% 

Masculino 45 26,2% 

Outro   

Cor 

Preta 25 14,5% 

Parda 34 19,8% 

Branca 109 63,4% 

Outro (Indefinido) 1 0,6% 

Não declarado 3 1,7% 

Possui alguma deficiência? 

Sim 1 0,6% 
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Não 171 99,4% 

Religião 

Agnóstico 11 6,4% 

Ateu 6 3,5% 

Católico 55 32% 

Espírita 27 15,7% 

Evangélico 19 11% 

Tradicionais de Matrizes Africanas 7 4,1% 

Sem Religião 42 24,4% 

Outras 5 2,9% 

Quanto ao estado civil, a maioria dos pesquisados era casada ou vivia numa 

união estável (51,7%); 25,6% eram solteiros e 22,7%, divorciados ou separados.  

Quanto a formação, a maior parte dos pesquisados (91,3%) era composta por 

especialistas, mestres e doutores; o restante, possuía o Ensino Médio (1,2%) e 

Superior (7,6%) completos.  

A maioria dos pesquisados (167) declarou ser filiada aos órgãos de classe 

vinculados diretamente à instituição: Sindicato (48%) e Associação de Docentes 

(21,8%); 1,7% eram filiados a outros órgãos de classe relacionados a sua área de 

formação e 28,5% não eram filiados a nenhum.  

Quanto ao tempo de experiência na Instituição, todos responderam; 49,4% dos 

pesquisados possuíam pouco tempo de serviço, isto é, até 5 anos; 20,3%, possuíam 

de 6 a 10 anos; 10,5%, de 11 a 15 anos; 3,5%, de 16 a 20 anos; 7%, de 21 a 25 anos 

e 9,3%, mais de 25 anos (Tabela 2). 

Tabela 2 – Perfil dos Respondentes (Parte 2) 

 Frequência Percentual da Frequência 

Estado Civil 

Solteiro 44 25,6% 

Casado/União Estável 89 51,7% 

Divorciado/Separado 39 22,7% 

Viúvo 0 0% 

Nível de Formação Acadêmica 

Ensino Fundamental Completo 0 0% 

Ensino Médio Completo 2 1,2% 

Superior Completo 13 7,6% 

Pós-Graduação (Lato Sensu) 50 29,1% 

Mestrado 80 46,5% 

Doutorado 27 15,7% 

É filiado a algum órgão de classe? 

Sindicato 83 48% 

Associação de Docentes 37 21,8% 

Outro 3 1,7% 

Não 49 28,5% 

Há quanto tempo trabalha na Instituição? 

Até 5 anos 85 49,4% 

De 6 a 10 anos 35 20,3% 

11 a 15 anos 18 10,5% 
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De 16 a 20 anos 6 3,5% 

De 21 a 25 anos 12 7% 

Mais de 25 anos 16 9,3% 

  A pergunta sobre o local de trabalho não era de preenchimento obrigatório, 

porém obtivemos a resposta de 151 pesquisados. Destes, 8% estavam vinculados à 

Reitoria e Pró-Reitorias e 92%, aos Campi e CRE.  

Ao analisar a tabela 3, verificamos que 49,4% dos 172 pesquisados, laboravam 

em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva; 39%, em regime de 40 horas; 5,8%, 

em regime de 30 horas e 5,8% em regime de 20 horas.  

Quando questionados sobre o vínculo com a Instituição, 58,1% responderam 

que eram servidores docentes efetivos, 35,5%, que eram servidores técnico-

administrativos e 6,4%, que eram servidores docentes contratados. As funções 

exercidas variavam, porém, a maioria (58,1%) exercia a função de professor regente 

de turma, os demais 41,3%, função técnica e 0,6% não informou. Aproximadamente 

17% dos pesquisados ocupava Cargo de Direção ou Função Gratificada: direção, 

coordenação, chefia de seção, assessoria e prefeitura.  

Tabela 3 – Perfil dos Respondentes (Parte 3) 

 Frequência Percentual da Frequência 

Regime de Trabalho 

20 horas 10 5,8% 

30 horas 10 5,8% 

40 horas 67 39% 

Dedicação Exclusiva 85 49,4% 

Vínculo com a Instituição 

Servidor Técnico-Administrativo 61 35,5% 

Servidor Docente Efetivo 100 58,1% 

Servidor Docente Contratado 11 6,4% 

Que cargo você ocupa na Instituição? 

Assessoria / Auditor Chefe / Administrador / 
Prefeito / Engenheiro 

5 3% 

Assistente em Administração / Assistente de 
alunos / Auxiliar de Biblioteca 

33 19,1% 

Coordenação / Orientador Pedagógico 9 5,2% 

Fonoaudiólogo / Psicólogo / Pedagogo / 
Assistente Social / Nutricionista 

7 4% 

Professor 100 58,1% 

Reitor 1 0,6% 

TAE21 5 3% 

Técnico-Administrativo / em Contabilidade / 
em TI / de Laboratório / Arquivista 

11 6,4% 

Não informou 1 0,6% 

Você ocupa cargo de Direção ou tem função gratificada na Instituição? 

Sim 29 16,9% 

Não 143 83,1% 

                                                
21 Técnico em Assuntos Educacionais. 
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Qual? 

Assessor(a) 2 6,8% 

Chefe de Seção (SESOP22/Secretaria 
Acadêmica/Finanças) 

3 10,3% 

Coordenador Adjunto de Departamento 2 6,8% 

Coordenador Pedagógico / de NAPNE23 / de 
Turno 

8 27,6% 

Diretor(a) de Campus 6 21% 

FG224 2 6,9% 

Prefeito 1 3,4% 

Não declarado 5 17,2% 

Ao serem solicitados para definirem o assédio moral utilizando apenas uma 

palavra, os 172 pesquisados usaram 25 termos distintos, que foram categorizados e 

sumarizados de acordo com a sua ordem de sentido (BARDIN, 2009) e apresentados 

na Tabela 4. As expressões mais utilizadas foram: desrespeito (17,4%), seguida por 

violência/opressão (16,8%), autoritarismo/abuso de poder (15,6%) e 

constrangimento/coação (15,6%). Ao analisar os termos mais frequentes, escolhidos 

pelos pesquisados para representar a sua concepção de assédio moral, observou-se 

que, eles revelam uma combinação de abuso de poder com a manipulação perversa, 

que segundo Hirigoyen (2014, p. 66) são atos que começam sorrateiramente, de 

forma inofensiva e insidiosa. Inicialmente, as pessoas não levam a mal as desavenças 

e os maus-tratos, mas com o tempo, os ataques começam a aumentar e a vítima 

começa a se sentir acuada, hostilizada, humilhada. 

Tabela 4 – Palavra que define Assédio Moral 

 Frequência Percentual da Frequência 

Na sua opinião, que palavra define o assédio moral? 

Agressão / Crime / Ofender 6 3,5% 

Autoritarismo / Abuso de Poder 26 15,1% 

Bloqueio 1 0,6% 

Coerção / Repressão 3 1,7% 

Constrangimento / coação 26 15,1% 

Covardia 12 6,9% 

Desrespeito 29 16,9% 

Doença 2 1,2% 

Humilhação / Desvalorização 11 6,4% 

Imoral 1 0,6% 

Indiferença 1 0,6% 

Intimidação 6 3,5% 

Manipulação / chantagem 2 1,2% 

Mulher 1 0,6% 

Perseguição 9 5,2% 

Poder / hierarquia 7 4,1% 

                                                
22 Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica. 
23 Núcleo de Atenção a Pessoas com Necessidades Específicas. 
24 Função Gratificada 2. 
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Violência / Opressão 28 16,2% 

Não soube responder 1 0,6% 

4.2. Características do Assédio Moral na Instituição Pesquisada  

Nesta seção, descreveremos os dados coletados nas respostas da pergunta 

nº16 do questionário, com a finalidade de analisar as características do assédio moral 

relatados pelos servidores da instituição. Para isso, dividimos as respostas em quatro 

categorias, que estão diretamente relacionadas com as categorias definidas por 

Hirigoyen (2014), como demonstrado a seguir:  

4.2.1. Comportamentos hostis que visam desacreditar ou impedir o servidor 

de manter sua reputação laboral  

 Ao analisar os dados gerados nesta categoria, verificamos que cerca de 170 

pesquisados responderam a todas as alternativas apresentadas. Destes, 50% 

responderam que o seu trabalho já foi criticado de forma injusta e exagerada (Gráfico 

1) e a maioria (53,5%) afirmou que já teve a sua autonomia de trabalho ameaçada 

(Gráfico 2).  

Gráfico 1 - Alguém criticou o seu trabalho de forma injusta ou exagerada 

 

Gráfico 2 - Alguém ameaçou a sua autonomia de trabalho 
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 Quanto à proibição de acesso aos instrumentos de trabalho, como telefone, 

computador etc, apenas 15,9% dos pesquisados disseram que já vivenciaram 

situações como esta (Gráfico 3), porém a maioria dos respondentes (62,4%) afirmou 

que as suas opiniões e pontos de vista são ignorados (Gráfico 4) e 44,7% disseram 

que são constantemente lembrados dos seus erros e omissões (Gráfico 5). 

Gráfico 3 - Alguém te proibiu de acessar instrumentos de trabalho (telefone, computador etc) 

 
 

Gráfico 4 - Suas opiniões e pontos de vista são ignorados 

 
 

Gráfico 5 - Você é constantemente lembrado de seus erros e omissões 
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A maioria dos pesquisados (56,5%) afirmou que só poderia realizar as suas 

tarefas de trabalho se fossem autorizados por alguém (Gráfico 6); 6,5% responderam 

que as informações úteis para a realização de suas tarefas de trabalho não lhes eram 

comunicadas (Gráfico 7) e 4,7% disseram que todas as suas decisões sempre são 

contestadas (Gráfico 8). 

Gráfico 6 - Você só pode realizar as suas tarefas de trabalho se for autorizado por alguém 

 

Gráfico 7 - As informações úteis para a realização de suas tarefas de trabalho lhe são 

comunicadas 

 
 

Gráfico 8 - Todas suas decisões geralmente são contestadas 
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Ao serem questionados se as atividades de sua responsabilidade eram 

retiradas ou substituídas por outras mais desagradáveis, 31,8% dos pesquisados 

confirmaram (Gráfico 9) e a maioria (57,1%) informou que recebia atribuições de 

atividades com prazos impossíveis de serem cumpridos (Gráfico 10). 

Gráfico 9 - As atividades de sua responsabilidade foram retiradas ou substituídas por outras 

mais desagradáveis 

 

Gráfico 10 - Você recebe atribuições de atividades com prazos impossíveis de serem 

cumpridos 

 

Dos pesquisados, 34,1% afirmaram que alguém lhes atribuíram 

propositalmente tarefas inferiores às suas competências (Gráfico 11) e 46,5% 

disseram que havia uma supervisão excessiva ao seu trabalho (Gráfico 12). 
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Gráfico 11 - Alguém lhe atribuiu propositalmente tarefas inferiores às suas competências 

 
 

Gráfico 12 - Houve supervisão excessiva ao seu trabalho 

 

No Gráfico 13, observamos que 23,5% dos respondentes afirmaram que 

alguém havia lhe atribuído propositalmente tarefas superiores às suas competências. 

No Gráfico 14, verificamos que 32,4%, disseram que já foram pressionados a não 

reclamar de um direito que tinham; no Gráfico 15, observamos que 24,1% foram 

avaliados negativamente sem justo motivo no Sistema de Avaliação de Desempenho 

adotado na Instituição e no Gráfico 16, verificamos que 20% já vivenciaram 

experiências onde alguém agiu de modo que impedisse a sua progressão na carreira. 

Gráfico 13 - Alguém lhe atribuiu propositalmente tarefas superiores às suas competências 
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Gráfico 14 - Você foi pressionado a não reclamar por um direito que tinha (férias, licença 

médica, afastamento para estudos etc) 

 

Gráfico 15 - Você foi avaliado negativamente sem justo motivo no Sistema de Avaliação de 

Desempenho adotado na Instituição 

 
Gráfico 16 - Alguém agiu de modo a impedir que você obtivesse promoção na carreira 

 

No Gráfico 17, observamos que 47,6% dos pesquisados informaram que foram 

expostos a uma carga de trabalho excessiva e 48,8%, que foram induzidos a erros 

(Gráfico 18). 
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Gráfico 17 - Você foi exposto a uma carga de trabalho excessiva 

 

Gráfico 18 - Induziram você a erros 

 

 Sendo assim, pode-se inferir que na Instituição pesquisada, os 

comportamentos hostis que visam desacreditar ou impedir o servidor de manter sua 

reputação laboral, mais praticados foram: ameaça a autonomia de trabalho do 

servidor (53,5%), ignorar suas opiniões e pontos de vista (62,4%), só poder realizar 

as suas tarefas de trabalho depois de ser autorizada por alguém (56,5%) e receber 

atividades com prazos impossíveis de serem cumpridos (57,1%).  

 A retirada da autonomia do trabalhador é uma das primeiras estratégias 

utilizadas pelo assediador para estabelecer uma relação de dominação. A ideia é 

pressionar a vítima, intimidá-la, para que ela se sinta insegura e se torne dependente 

e passe a seguir o seu agressor. Hirigoyen (2014, p.109), nomeia esta fase de 

enredamento.  
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4.2.2. Comportamentos hostis que têm a finalidade de isolar o servidor e 

dificultar a sua comunicação com outros e com a chefia imediata  

Nesta categoria, também tivemos a participação de 170 pesquisados 

respondendo todas as perguntas e verificamos que destes, uma minoria (1,2%) 

respondeu que sua chefia imediata ou colegas não dialoga consigo com regularidade 

(Gráfico 19), 69,4% afirmaram que nas reuniões ou em diálogos são constantemente 

interrompidos no momento em que estão falando (Gráfico 20), 4,1% disseram que a 

comunicação da chefia com eles acontecia, muitas vezes, unicamente por escrito 

(Gráfico 21). 

Gráfico 19 - Sua chefia imediata ou colegas dialogam com você 

 

Gráfico 20 - Nas reuniões ou em diálogos, você é constantemente interrompido no momento 

em que está falando 

 

Gráfico 21 - A comunicação com você é unicamente por escrito 
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No Gráfico 22, verificamos que 30,6% dos pesquisados afirmaram que já 

vivenciaram a experiência de terem sua presença ignorada pela chefia, 10% disseram 

que os colegas já foram proibidos de falar com eles (Gráfico 23), 12,4% falaram que 

a chefia imediata recusa qualquer pedido de conversa (Gráfico 24), 10, 6%, já foram 

transferidos de setor, de função ou de turno de trabalho para ficarem separados dos 

seus colegas (Gráfico 25). 

Gráfico 22 – A Chefia imediata ou colegas ignoram a sua presença 

 
Gráfico 23 – Os colegas são proibidos de conversar e se relacionar com você 

 
Gráfico 24 – A chefia imediata recusa qualquer pedido de conversa com você 
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Gráfico 25 – Você foi transferido de setor, de função ou de turno de trabalho para ficar 

separado dos seus colegas 

 

 
 

 Ao final desta análise, conclui-se que o comportamento hostil que tem a 

finalidade de isolar o servidor e dificultar a sua comunicação com outros e com a 

chefia imediata mais praticado, e que pelo percentual de respostas, parece ser 

bastante comum na instituição, foi: ser constantemente interrompidos, no momento 

em que estão falando, nas reuniões ou em diálogos (69,4%). 

 Segundo Hirigoyen (2014), a comunicação perversa começa a ser 

estabelecida a partir da recusa da comunicação direta, que ocorre sutilmente, como 

evidenciado na pesquisa, através de uma interrupção constante. “A recusa ao diálogo 

é um modo de dizer, sem expressá-lo diretamente em palavras, que o outro não lhe 

interessa, ou até que não existe para ele (...) Com o perverso, o discurso é tortuoso, 

sem explicação, e conduz a uma alienação recíproca.” (p.113). 

 

4.2.3. Comportamentos hostis que atentam contra a dignidade do servidor  

Ao analisar os dados gerados nesta categoria, verificamos que 170 

pesquisados responderam a todos itens apresentados, destes, 32,9% afirmaram que 

espalharam rumores ou boatos sobre eles (Gráfico 26); 28,8%, disseram que fizeram 

comentários ofensivos e insultos sobre as suas atitudes e comportamentos no 

ambiente de trabalho (Gráfico 27) e 10,6%, afirmaram que já foram ridicularizados por 

causa de seu aspecto físico (Gráfico 28). 
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Gráfico 26 – Espalharam rumores ou boatos sobre você (seus hábitos, suas origens) 

 

Gráfico 27 – Fizeram comentários ofensivos e insultos sobre suas atitudes e comportamentos 

no ambiente de trabalho 

 

Gráfico 28 – Você é ridicularizado por causa de seu aspecto físico 

 
Ao analisarmos o gráfico 29, observamos que 10,4% dos respondentes 

informaram que lhes foram atribuídas tarefas humilhantes. Verificamos no gráfico 30, 

que 38,2%, afirmaram que o seu trabalho foi desqualificado no ambiente laboral, 

19,4%, disseram que já foram ridicularizados por causa de suas crenças religiosas ou 

convicções políticas (Gráfico 31), 32,4%, afirmaram que já foram recebidos com uma 

reação hostil quando se aproximaram dos colegas/chefia imediata (Gráfico 32) e 

11,2% informaram que foram atribuídos a eles problemas psicológicos (Gráfico 33).      
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Gráfico 29 – Atribuem-lhe tarefas humilhantes 

 

Gráfico 30 – Desqualificam o seu trabalho 

 

Gráfico 31 – Você é ridicularizado por causa de suas crenças religiosas ou convicções 

políticas 

 

Gráfico 32 – Você foi recebido com uma reação hostil quando se aproximou 
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Gráfico 33 – Atribuem-lhe problemas psicológicos (dizendo que você é doente mental) 

 
 Sendo assim, ao concluir a análise dos dados desta categoria, verificou-se que 

os comportamentos hostis que atentam contra a dignidade do servidor, mais 

praticados, na instituição, foram os seguintes: desqualificação do trabalho realizado 

pelo servidor (38,2%), espalharam rumores ou boatos sobre eles (32,9%) e 

receberam tratamento hostil quando se aproximaram dos colegas/chefia imediata 

(32,4%). 

 Utilizar o trabalho como pretexto para um ataque pessoal, é uma outra 

estratégia do assediador. O seu objetivo é afastar o trabalhador daquele ambiente, 

destruindo-o psicologicamente, fazendo com que ele se submeta e pare de 

incomodar. Segundo Hirigoyen (2002), a finalidade do assédio moral é desestabilizar 

o outro para não ter mais diante de si um interlocutor capaz de responder.  

Para isso, instaura-se uma desigualdade ou reforça-se a que já existe 

pelo elo de subordinação. Desarma-se o adversário antes do 

combate. Conscientemente ou não, os agressores evitam críticas 

puramente profissionais e visam ao íntimo, bem onde machuca (p. 

56).  

4.2.4. Comportamentos hostis que expressam a prática da violência verbal e 

física contra o servidor  

Ao analisar os dados gerados nesta categoria, verificamos que 170 

pesquisados responderam a todos itens apresentados, destes, uma minoria (2,4%) 

afirmou que já foi agredida fisicamente (Gráfico 34), 21,8%, disseram que gritavam 

com eles frequentemente (Gráfico 35), 14,7%, informaram que já estragaram ou 

furtam seus objetos pessoais e/ou materiais de trabalho (Gráfico 36), 12,9% 

afirmaram que já foram ameaçados com ligações telefônicas, cartas, e-mails ou 

outras formas (Gráfico 37), 1,2% disseram que já foram seguidos na rua ou 
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espionados em sua casa (Gráfico 38), 43%, informaram que nem sempre seus 

problemas de saúde ou recomendações médicas são levados a sério (Gráfico 39).    

Gráfico 34 – Você foi agredido fisicamente, mesmo que de leve (empurrado, por exemplo) 

 

Gráfico 35 – Gritam com você frequentemente 

 

Gráfico 36 – Estragam ou furtam seus objetos pessoais e/ou materiais de trabalho 
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Gráfico 37 – Você foi ameaçado com ligações telefônicas, cartas, e-mails ou outras formas 

 

Gráfico 38 – Você foi seguido na rua ou espionado na sua casa 

 

 
Gráfico 39 – Seus problemas de saúde ou recomendações médicas são levados a sério 

 
 Verificou-se nesta análise, que o comportamento hostil que expressa a prática 

da violência verbal e física contra o servidor, mais praticado na instituição foi: nem 

sempre levar a sério as recomendações médicas ou os problemas de saúde dos 

servidores (43%). 

 Desacreditar a vítima também é uma estratégia utilizada para assediar 

moralmente o trabalhador. A intenção é fazer com que ele perca a autoconfiança e a 
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credibilidade no ambiente de trabalho. “Para isso basta insinuar dúvidas na cabeça 

dos outros (...) Para pôr o outro para baixo, ele é ridicularizado, humilhado e coberto 

de sacarmos até que perca toda a autoconfiança” (HIRIGOYEN, 2014, p. 78) 

Como pode-se observar no Gráfico 40, 15,1% dos pesquisados descreveram 

outros tipos de comportamentos hostis, que vivenciaram e que eram diferentes dos 

apresentados no questionário (Tabela 5A). 

Gráfico 40 – Você identifica outros tipos de comportamentos hostis presentes no seu 

ambiente de trabalho, que não foram citados na questão anterior 

 

Apesar dos pesquisados terem considerado os comportamentos hostis, que 

citaram, diferentes dos que foram apresentados no questionário, observamos que as 

respostas dadas por eles para esta pergunta coincidiam com as expressões 

relacionadas no questionário. 

Após analisar o conteúdo dessas respostas, elas foram separadas em categorias 

de acordo com os elementos de significação constitutivas das mensagens (Tabelas 

5A, 5B e 5C) para que em seguida fossem realizadas as inferências (BARDIN, 2009). 

Observamos que as respostas analisadas se relacionam com três das quatro 

categorias descritas por Hirigoyen (2014): 

1) “Deterioração proposital das condições de trabalho” – Excesso de controle, 

desvalorização das ideias dos servidores, exposição de seus erros, 

cerceamento da pluralidade de ideias, concepções pedagógicas, políticas e 

filosóficas e omissão de informações (Tabela 5A). 

Tabela 5A – Outros comportamentos hostis observado pelos pesquisados 

Comportamentos hostis 
relatados pelos 

pesquisados 

Categoria Frequência Percentual da 
Frequência  

total das 
tabelas 5A, 5B 

e 5C 
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Dificuldade na realização de 
reuniões coletivas entre 
pares do segmento sem a 
presença de um gestor 
(coordenador / OP) 

Excesso de controle 1 34,6% 

excesso de exposição de 
algum erro cometido (fazer 
questão de mencionar o 
erro durante uma reunião 
com muitas pessoas). 
Apresentada e, posterior 
valorização da mesma ideia 
quando essa é apresentada 
por outra pessoa. 
 

Exposição de erros do 
servidor e 
desvalorização das suas 
ideias 

1 

Pouca cordialidade, Cerceamento da 
pluralidade de ideias e 
concepções 
pedagógicas, políticas e 
filosóficas. 

5 

Desconsideração de alertas 
de ilegalidade; 

Desprezo por uma 
determinada ideia 

Críticas a posicionamentos 
políticos, ideológicos e 
instituições. O colégio e o 
CRE são pouco 
democráticos, uma vez que 
decisões colegiadas muitas 
vezes são ignoradas, 

Discordar do chefe de 
departamento gera punição. 

Sonegação de informações 
pelas direções de campus 

Omissão de informações  
 

2 

omissão de informações 

2) “Isolamento e recusa de comunicação” – Tratar o servidor com indiferença e 

criar estratégias para isolá-lo dos demais (Tabela 5B). 

Tabela 5B – Outros comportamentos hostis observado pelos pesquisados 

Comportamentos hostis 
relatados pelos 

pesquisados 

Categoria Frequência Percentual da 
Frequência  

total das 
tabelas 5A, 5B e 

5C 

Indiferença de pessoas do 
campus  

Tratar o servidor com 
indiferença 
 

5 27% 

Ser tratado com indiferença  

ser proibida de passar muito 
tempo em outros setores, 
ainda que fosse por motivo 
de trabalho, chegando ao 
ponto de ser "buscada" no 
outro setor pela chefia 

Estratégias de 
Isolamento 
 

2 

Usar grau de parentesco 
(nepotismo) com superiores 
para deixar pessoas 
acuadas dentro do setor 



99 
 

3) “Atentado contra a dignidade” – perseguição e difamação, exposição do 

servidor de forma pejorativa (Tabela 5C). 

Tabela 5C – Outros comportamentos hostis observado pelos pesquisados 

Comportamentos hostis 
relatados pelos 

pesquisados 

Categoria Frequência Percentual da 
Frequência 

total das 
tabelas 5A, 5B 

e 5C 

reforço de estereótipos 
pelas direções de campus. 

Exposição do servidor 
de forma pejorativa 
 

8 38,4% 

discriminação. 

preconceito em geral por 
pessoas que por ora estão 
sob a minha coordenação 

Escrever coisas em murais, 
rasgar murais, não usar 
materiais que são meus. 

Reclamações recorrentes 
referentes ao modo de vestir 
(não havendo o mesmo 
"rigor" com todas as 
pessoas). 

Demonstração de 
desconfianças em relação à 
qualidade do seu trabalho e 
à veracidade das 
informações fornecidas por 
você. 

Desfazer-se do seu 
trabalho, ignorar ou mesmo 
desqualificar dizendo ser 
redundante. 

A coordenação setorial 
afirma que existem "lados" 
na escola quando da 
chegada de novos 
servidores, por exemplo. 

Perseguição dentro do 
ambiente de trabalho 

Perseguição e 
difamação 

2 

Difamação dolosa e 
culposa 

A maior frequência aparece na categoria “Atentado contra a dignidade”, 

representando 38,4% das respostas, seguida da “deterioração proposital das 

condições de trabalho” representando 34,6% e “isolamento e recusa da comunicação” 

representando 27%. Estes resultados, reforçam a compreensão de que o assédio 

moral se desenvolve a partir de ações e procedimentos que expõem a vítima a 

situações humilhantes e constrangedoras; degradando as relações de trabalho 

(STEPHAN, 2013, p.33). 
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Hirigoyen (2014) define o assédio moral como “(...) 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”. Baseados neste conceito, os pesquisados foram questionados se se 

consideravam vítima de assédio moral no ambiente de trabalho e 78 pesquisados 

responderam que “sim”. Destes, 5,8%, afirmaram que eram assediados diariamente; 

5,2%, que ocorria muitas vezes na semana; 20,3% afirmaram que às vezes se 

sentiam assediados, 14%, disseram que o assédio ocorria raramente (Gráfico 41). 

Esta pergunta foi respondida pelos 172 pesquisados. 

Considerando que a frequência é uma das características que contribui para 

que os comportamentos hostis sejam reconhecidos como assédio moral 

(LEYMANN,1996), podemos afirmar que 11% dos pesquisados podem ter sofrido 

assédio moral no ambiente de trabalho, pois responderam que sofriam assédio moral 

diariamente ou muitas vezes durante a semana. 

Gráfico 41 – Você foi ou é vítima de assédio moral? 

 
Ao serem questionados sobre a época em que vivenciaram o assédio moral, 

61 pesquisados responderam que os fatos ocorreram no período compreendido entre 

os anos 2001 e 2018.  A duração dos episódios de assédio moral variou bastante, 

alguns informaram que duraram dias, outros, semanas, meses ou anos; 49,3% dos 

pesquisados responderam que o assédio moral sofrido durou de 1 a 3 anos; 32,8% 

informaram que durou de 1 a 11 meses e 16,4%, que durou de 3 a 4 anos (Tabela 

6A). Estes resultados se aproximam dos que foram apurados no estudo realizado por 

Hirigoyen (2002), que apontou que o assédio moral durou de 1 a 3 anos em 45% dos 
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casos. Confirmando esta, como uma média de tempo considerada, de assédio moral, 

que as vítimas geralmente conseguem suportar. 

Ressalta-se que dez pesquisados não informaram em suas respostas quanto 

tempo durou os episódios de assédio moral, por isso não foi possível analisar essas 

respostas junto das demais (Tabela 6B).  

Tabela 6A - Em que época esta situação aconteceu? (Mês e ano/duração) 

Período Duração Frequência Percentual da 
Frequência 

De 2001 a 2008, algumas vezes 7 anos 1  1,6% 

Principalmente entre 2003 (quando entrei no 
Colégio) até 2009 (quando assumi o cargo de 
Diretor Adjunto. 

6 anos 1 1,6% 

De 2008 a 2012 as situações eram mais 
frequentes. Hoje em dia os episódios são mais 
raros, mas ainda percebo que tenho que fazer 
um esforço além do normal para evitar críticas, 
discussões e mal-entendidos. 

4 anos, mas 
ainda 

continua. 

7 11,5% 

De 2010 a 2013 e de 2014 a 2015. 4 anos 

Acontece sistematicamente desde a posse em 
2014, em alguns momentos com maior 
intensidade. 

4 anos 

De 2011 a 2015 (2) 4 anos 

Desde 2014 4 anos 

Desde 2014 até hoje com mais intensidade 
nos 2 primeiros anos. Agora mais 
esporadicamente. 

4 anos 

2014 à 2017 3 anos 30 49,3% 

De 2012 a 2015. Depois fui transferida de 
Campus, por causa disso. Tive muita 
dificuldade de ser aceita no outro Campus. 
Qdo isso ocorreu, houve uma troca de 
coordenação em 2017 e comecou tudo de 
novo. O q me fez tomar a decisão de me 
aposentar no mesmo ano. 

3 anos 

De 2015 até os dias atuais 3 anos 

2015 e 2016 (2) 2 anos 

Entre 2005 e 2007 (2) 2 anos em 
períodos 

intercalados 

2016-2018 (2) 2 anos 

2016/2017 (ano todo) 2 anos 

nos últimos dois anos 2 anos 

02/2007 a 12/2009 (2) 2 anos e 
10 meses 

Algumas vezes em 2008 e atualmente 
também. 

2 anos em 
períodos 

intercalados 

Em algumas oportunidades entre 2008 e os 
dias que correm. 

2 anos em 
períodos 

intercalados 
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2012/ 2015 (2) 2 anos em 
períodos 

intercalados 

Algumas vezes entre 2015 e 2017. 2 anos em 
períodos 

intercalados 

2015 e 2017 (2) 2 anos 

Entre fevereiro de 2012 e dezembro de 2013 1 ano e 10 
meses 

Por um ano 2014 1 ano 

A partir do mês de maio de 2017 1 ano 

Março/2017 em diante em 2 COPAS 
seguidos. 

1 ano e 2 
meses 

Junho de 2014 a abril de 2016 1 ano e 10 
meses 

Junho 2015 a Março 2017 1 ano e 9 
meses 

Em 2015 e princípio de 2016 1 ano e 
pouco 

1 ano, 2015 1 ano 

Mais ou menos 1 ano 2015 1 ano 

2016 1 ano 

Agosto 2014 a julho 2015 11 meses 20 32,8% 

JUNHO  9 meses 

Ano 2017 nos meses entre março e outubro 7 meses 

Fev de 2017 a ago de 2017 (2) 6 meses 

agosto de 2014 - durou 6 meses 6 meses 

Dezembro/2017/está acontecendo (2) 5 meses 

Novembro de 2017 

Setembro e outubro de 2017 
 

3 meses 

Agosto à setembro de 2017 (2) 2 meses 

setembro e outubro de 2017 2 meses 

Novembro de 2017 1 mês 

Em outubro e novembro de 2017 / durou mais 
ou menos 1 mês 

1 mês 

10/2016 1 mês 

12/2013 uma vez 1 mês 

nov/14 1 mês 

2014 agosto  1 mês 

Eventualmente acontece, com maior 
frequência em alguns meses no início de 2016 

alguns 
meses 

Por alguns meses este ano. (2018) Alguns 
meses de 

2018 

2017, há cerca de 2 semanas (nov/dez) 2 semanas 1 1,6% 

Ao final da última reunião de responsáveis, em 
novembro de 2017, com desdobramentos na 
data de hj. Há três dias. 

4 dias 1 1,6% 

Tabela 6B - Em que época esta situação aconteceu? (Mês e ano/duração) 

Período Duração Frequência Percentual da 
Frequência 
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2017, aleatoriamente Não 
informou 

10 14% 

2017  Não 
informou 

Há um ano (2017) Não 
informou 

em 2014  Não 
informou 

2015  Não 
informou 

jan/18 Não 
informou 

Há mais de dez anos Não 
informou 

fev/18 Não 
informou 

Abril de 2018 Não 
informou 

Ao serem questionados se o assédio moral ocorreu no mesmo setor em que 

atuavam no momento, a maioria (58,8%) afirmou que sim (Gráfico 42). Ao analisar 

este resultado, verificou-se que a maioria dos pesquisados, que se considerava 

assediado, permaneceu no setor de trabalho mesmo após ter vivenciado situações 

humilhantes. Podemos associar este dado ao fato deles trabalharem no setor público 

e por terem estabilidade no emprego, sentirem mais dificuldade para  escapar desta 

situação e para Hirigoyen (2002), neste caso, “o assédio moral pode durar anos, pois, 

em princípio, as pessoas são protegidas e não podem ser demitidas, a não ser devido 

a uma falta muito grave” (p. 124). Há um outro aspecto, apresentado pela autora, que 

está relacionado a fase em que é estabelecida a relação de dominação: a renúncia, 

quando a vítima ao perceber que não há negociação possível com o seu agressor, 

prefere submeter-se a arriscar-se a essa separação, isto é, renuncia-se a si mesmo 

para manter aquela relação (HIRIGOYEN, 2014, p. 169).  

Gráfico 42 – Aconteceu no mesmo setor em que você trabalha atualmente? 
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Para a pergunta que questionava sobre o cargo que ocupava(m) a(s) pessoa(s) 

que o(s) assediou(aram), eles deram as seguintes respostas: 56% afirmaram que o 

assédio moral era praticado pela chefia, 17,4%, disseram que eram assediados pelos 

colegas, 16%, pela chefia e colegas; 5,4% por chefes e subordinados; 2,6%, por 

subordinados; 1,3% pela chefia, colegas e subordinados (Tabela 7). Ao analisar estes 

resultados, verificou-se que na instituição, o assédio moral ocorre tanto na forma 

vertical quanto na forma horizontal e mista, sendo mais frequente na forma vertical 

descendente, isto é, do superior hierárquico para o seu subordinado.  

Segundo Hirigoyen (2014), esta situação é a mais frequente numa relação de 

trabalho, em que se busca fazer o trabalhador acreditar, que ele deve estar disposto 

a aceitar tudo, se quiser se manter naquela função. Pode ser simplesmente um caso 

de abuso de poder, do(a) chefe, por medo de perder o controle ou pode ser também 

uma manobra perversa utilizada por ele(a), que para crescer, sente necessidade de 

rebaixar os demais. (p. 75). 

Tabela 7 – Quem teve este comportamento hostil a você? 

Descrição Frequência Percentual da Frequência 

Chefia (Direção, Chefia de Departamento, 

Coordenação Pedagógica) 

42 

 

56% 

Chefia e Colegas 12 16% 

Chefia e Subordinados 4 5,4% 

Chefia, Colegas e Subordinados 1 1,3% 

Colegas e Alunos 1 1,3% 

Colegas 13 17,4% 

Subordinados 2 2,6% 

A maioria dos pesquisados (65%) afirmou que foi assediada por mulheres; 

18,8% por mulheres e homens; 16,2% por homens (Gráfico 43).  Considerando que 

nesta parte da pesquisa participaram 78 servidores, dos quais 75,6% eram do sexo 

feminino e 24,4% eram do sexo masculino; verificou-se que as mulheres são as que 

mais assediam e ao mesmo tempo, são as que são mais  assediadas. Ao cotejar 



105 
 

estes dados, questionou-se se a prática de assédio moral na instituição poderia ser 

uma questão de gênero, porém ao unir outras informações coletadas na pesquisa foi 

possível ampliar esta leitura. Verificou-se que neste grupo de mulheres: 74,6% 

realizavam a atividade docente de regência de turma nos setores que atuam com a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I, ou seja, com crianças; enquanto que as 

demais 13,6% são auxiliares ou assistentes de alunos/administrativo e 11,8%, 

fonoaudiólogas, psicólogas e assistentes social. Considerando o contexto 

sociocultural em que estas trabalhadoras estão inseridas, é muito comum encontrar 

pessoas do gênero feminino na área de educação, principalmente no setor de ensino 

de crianças. Mas, apesar disso, os resultados apresentados aqui se aproximam dos 

encontrados por Hirigoyen (2002), na pesquisa que envolveu trabalhadores de 

diversas áreas de atuação e apurou que das pessoas assediadas, 70% eram 

mulheres e 30% eram homens (p.99). Neste estudo, a autora comenta que as 

mulheres são mais vulneráveis aos assediadores porque não são educadas para 

reagirem de maneira violenta, mas de forma “doce”, submissa, feminina e devido aos 

aspectos da educaçãor recebida, acabam entrando mais facilmente em relações de 

dominação (p. 103). 

Quando questionados sobre a quantidade de pessoas que praticavam o 

assédio moral contra eles, 30% dos pesquisados responderam que apenas uma 

pessoa havia os assediados; 27,5%, disseram que foram assediados por duas 

pessoas; 21,3%, por cinco ou mais pessoas; 11,3%, por três pessoas e 10%, por 

quatro pessoas (Gráfico 44).  

Ao analisar esses dados e cotejá-los com os apresentados na tabela 7, 

verificou-se que, em muitas situações, os assediadores não agiram sozinhos. Nestes 

casos, o tipo de assédio moral praticado é classificado como misto, pois ocorreu tanto 

da forma vertical (entre chefes e colegas / chefes e subordinados) quanto da 

horizontal (entre colegas). Hirigoyen (2014) explica que os grupos sociais geralmente 

têm dificuldade de conviver com a diferença e por isso há uma tendência natural das 

pessoas de nivelarem as outras, fazendo julgamento de valor, de acordo com as suas 

características pessoais, estilo ou perfil (gênero, etnia, religião, classe social etc); 

porém, algumas vezes, o assédio moral também pode ser motivado “por um 

sentimento de inveja em relação a alguém que tem alguma coisa que os demais não 
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têm (beleza, juventude, riqueza, relações influentes)” (p. 71). Essas agressões entre 

colegas também podem surgir devido a inimizades pessoais ou a competitividade.  

Gráfico 43 – Este comportamento hostil foi apresentado na sua maioria das vezes por quem? 

 

Gráfico 44 – Quantas pessoas geralmente apresentam este comportamento hostil a você? 

 
Ao serem questionados se haviam compartilhado o episódio com alguém, 

obtivemos a resposta dos 78 pesquisados, que se consideraram vítima de assédio 

moral. Destes, 19,2% disseram que “não” e justificaram a sua resposta explicando 

que não possuíam conhecimento para se posicionarem a respeito sobre o ocorrido; 

que consideravam que não precisavam falar, pois a situação acontecia publicamente 

e era presenciada pelos colegas; que tinham receio de aumentar o número de 

inimigos; porque não se reconheciam com vítima de assédio e pensavam que 

estavam com algum problema consigo mesmo (Tabela 8A).  

Ao analisar esses resultados, verificou-se que as justificativas apresentadas 

pelas pessoas que se calaram após terem sofrido o assédio moral podem ter ocorrido 

por medo e vergonha. De acordo com Hirigoyen (2002) há uma fase de predominância 

da vergonha e da humilhação, que muitas vezes silencia a vítima, que sofre o assédio 

moral. Geralmente, essas pessoas não encontram palavras para se expressar e 
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contar o que aconteceu, pois se questionam: “Como dizer, em um determinado 

momento, que estamos nos sentindo maltratados, quando não tínhamos deixado 

nada transparecer até então? Como se justificar aos próprios olhos por não ter 

protestado imediatamente?” (p. 172). Para a autora, quando somos agredidos e não 

conseguimos revidar, ficamos feridos e neste caso, o sentimento de vergonha surge 

e silencia a vítima, porque ela se culpa por não ter conseguido reagir e por ter que 

suportar as humilhações como se não tivesse percebendo.  

Tabela 8A – Você compartilhou essa situação com alguém? Com quem e por quê? 

Resposta 1 Categoria Resposta 2 Frequência Percentual da 
Frequência 

total das 
tabelas 8A e 

8B 

Não (13) Não porque constatei o ocorrido há muito 
pouco tempo e ainda não sei como 
agir a respeito. 

15 19,2% 

Nunca. Não precisava, pois muitas vezes as 
pessoas presenciavam o assédio. 

Não 
compartilhei. 

Acho que aumentariam meus inimigos 

Porque não considerava assédio. 
Achava que o problema era meu. 

 

Observamos que 80,8% dos pesquisados, que se consideravam vítima de 

assédio moral no ambiente de trabalho, compartilharam com outras pessoas os 

episódios de assédio moral ocorridos (Tabela 8B). Destes, 50,8% afirmaram que 

compartilharam com colegas (que também eram ou tinham sido assediados, que 

testemunharam o ocorrido, que trabalhavam no mesmo setor, na mesma equipe de 

disciplina, campus e/ou departamento, da militância sindical ou do sindicato);  9,5%, 

com a chefia; 6,4%, com o sindicato e a reitoria; 4,7%, com colegas e direção; 4,7%, 

com colegas e familiares; 4,7%, com colegas e amigos; 3,2% colegas e cônjuge; 

3,2%, somente com a chefia de departamento; 1,6% com a Direção e Reitoria; 1,6% 

com o sindicato e a família; 1,6%, somente com a família; 1,6%, com a família, 

amigos, colegas e representantes sindicais; 1,6%, somente com o cônjuge e 1,6%, 

com os colegas, cônjuge e terapeuta. A PROGESP25 e a Ouvidoria também foram 

citadas por 1,6% dos pesquisados (Tabela 8C). 

  

                                                
25 Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da Instituição pesquisada. 
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Tabela 8B – Você compartilhou essa situação com alguém? 

 

Resposta 1  Categoria Frequência Percentual da 
Frequência 

total das 
tabelas 8A e 

8B 

Sim Sim 63 80,8% 

Tabela 8C – Com quem você compartilhou essa situação?  

 

Resposta 2A Categoria Frequência Percentual 
da 

Frequência 

Colegas (assediados, testemunha, do 
mesmo setor, do departamento, da 
militância sindical, da equipe de 
disciplina, do campus, do sindicato)  

Colegas 32 50,8% 

Direção / Chefia imediata Chefia 6 9,5% 

Sindicato e Reitoria Sindicato/Reitoria 4 6,4% 

Colegas e familiares Colegas/Familiares 3 4,7% 

Direção e Colegas Direção/Colegas 3 4,7% 

Amigos Amigos 3 4,7% 

Colegas e Marido / Esposa / 
Companheiro / Companheira 

Colegas e Cônjuge 2 3,2% 

Chefe de Departamento Chefia de Departamento 2 3,2% 

Direção e Reitoria Direção/Reitoria 1 1,6% 

Sindicato e familiares Sindicato/Família 1 1,6% 

Familiares Família 1 1,6% 

Familiares, amigos, colegas de 
trabalho e representantes das 
entidades de classe  

Família/amigos/colegas/ 
representantes sindicais 

1 1,6% 

Marido / Esposa / Companheiro / 
Companheira 

Cônjuge 1 1,6% 

Colegas, Marido / Esposa / 
Companheiro / Companheira e 
terapeuta 

Colegas/Cônjuge/Terapeuta 1 1,6% 

PROGESP PROGESP 1 1,6% 

Ouvidoria Ouvidoria 1 1,6% 

 

Antes de fazer a inferência sobre as respostas apresentadas a seguir, foram 

verificados os termos, que se repetiam com frequência nas mensagens ou que 

tivessem sentidos parecidos, para que em seguida fossem definidas as categorias 

(BARDIN, 2009). Os termos que apresentaram mais frequência, foram: 

apoio/proteção, desabafar, orientação, afinidade e buscar orientação/solução.  

A categoria “denúncia” foi criada a partir da verificação dos elementos de 

significação constitutivas das mensagens, que ainda não haviam sido agrupadas. 

Sendo assim, podemos inferir que ao compartilhar com outras pessoas sobre os 

episódios de assédio moral sofrido, os pesquisados recorriam àqueles com quem 
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estabeleciam uma relação de afinidade e confiança, com a intenção de buscar apoio, 

orientação e solução; de desabafar e denunciar (Tabela D). 

Hirigoyen (2014) explica que o assédio moral ocorre de uma forma tão 

insidiosa, que é difícil para a vítima percebê-lo e defender-se. Raramente ela 

conseguirá identificá-lo sozinha. Partindo deste princípio, é salutar que os 

trabalhadores compartilhem as suas vivências com seus colegas de trabalhos, com 

seus amigos, com sua família e que denunciem, quando possível, aos superiores 

hierárquicos do agressor e/ou ao sindicato da sua categoria.  

Expressar a manipulação perversa não leva a pessoa a ficar 

remoendo coisas, mas ao contrário, permite-lhe sair da negação e da 

culpa. Retirar o peso da ambiguidade das palavras e do não-dito é dar 

acesso à liberdade (p. 204). 

Algumas vezes, dependo do caso, é importante também que seja procurado 

um especialista da área de psicologia, pois o assédio moral é considerado uma 

agressão psíquica, isto é, uma agressão que atinge a dignidade do indivíduo pelo 

comportamento de um outro (p. 202).  

Tabela 8D – Por que você compartilhou essa situação com alguém?  

Resposta 2B Categoria Frequência Percentual da 
Frequência 

Compartilhei em busca de apoio para 
enfrentar a situação. 

Apoio 11 40,8% 

Para obter apoio e me sentir menos 
desamparada. 

ter algum acolhimento em relação à 
situação. 

receber apoio. (3) 

Para buscar apoio e compreensão 
dos fatos 

um "alento" para buscar 

Para buscar ajuda. 

pois precisava de apoio. 

porque sabia que ela entenderia e 
empatizaria. 

Para desabafar (5) Desabafar 8 29,6% 

Porque compartilhar esse tipo de 
experiência pode ajudar a superá-la. 

pois diversas vezes chegava em casa 
emocionalmente exausta ou 
chorando e contava para dar uma 
explicação para o comportamento 

Eram fatos públicos.  Todos sabiam. 

em busca de orientação do que fazer. Orientação/Solução 3 11,1% 

para buscar orientações de como 
proceder. 
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Buscar solução para o conflito 
vivenciado com chefias imediatas 
com comportamentos abusivos 

Porque fazemos parte de um grupo 
de afinidades políticas e ideológicas, 
todos sofremos assédio e somos 
amigos. 

Afinidade 2 7,4% 

A situação ocorreu com um grupo, 
então comentamos entre nós. 

Nunca deixei escondida minha 
insatisfação. 

Denúncia 3 11,1% 

para sinalizar o comportamento hostil 
desse diretor 

alertar 

4.3. Consequências do Assédio Moral para a Saúde do Servidor e para o 

Trabalho Realizado na Instituição  

Nesta seção, descreveremos os dados coletados nas respostas das perguntas 

de nº 25 a 33 do questionário, com a finalidade de analisar as consequências do 

assédio moral relatados pelos servidores, para a sua própria saúde e para o trabalho 

que desenvolvem na instituição. Para isso, dividimos as respostas em categorias 

(BARDIN, 2009), como demonstrado na tabela 9: 

As respostas para a pergunta sobre as consequências do assédio moral para 

a vida dos pesquisados, apresentaram os seguintes elementos de significação 

(BARDIN, 2009): sintomas que afetam a saúde (30%); desmotivação/frustração 

(13,3%); doenças (18,2%); absenteísmo (5,6%); dificuldades nos relacionamentos 

interpessoais (4,9%); uso de medicamentos (4,2%); perda da confiança (3,5%); 

prejuízos para a vida funcional (3,5%); engajamento (3,5%); tristeza (2,8%); medo 

(2,1%); insegurança (2,1%); dificuldades nos estudos (2,1%); humilhação (2,1%) e 

raiva (0,7%); 3,5% das respostas informavam que os pesquisados não haviam 

identificado consequências que consideravam relevantes.  

A partir desta análise, inferiu-se que as consequências do assédio moral para 

a saúde da maioria dos pesquisados foram o fato de terem experimentados sintomas 

que afetaram a sua saúde, deixando-os doentes e com necessidade de usar 

medicamentos; além de terem provocado a desmotivação e a frustação no ambiente 

de trabalho, o que estagnava a sua carreira profissional e ao mesmo tempo contribuía 

para o absenteísmo. 

Segundo Freitas et al. (2011), na fase de mal-estar causada pelo assédio 

moral, é comum a vítima sentir-se desanimada, pois suas emoções são marcadas por 
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sentimentos tristes e ela sofre de culpa e vergonha. Neste momento, “estão presentes 

a mágoa, a raiva e as incertezas, acompanhadas frequentemente de interrogações 

sem respostas ou de dúvidas constantes” (p. 73). Quando a vítima perde a sua 

autoconfiança, ela começa a se sentir angustiada e ansiosa, passa a duvidar da sua 

capacidade profissional, não consegue perceber o seu valor e passa a pensar 

somente nos atos violentos vividos, passa a ter dificuldade para dormir, sonha com o 

seu agressor e fica o tempo todo tentando entender os acontecimentos perversos. 

Apesar disso, nesta análise, também foi observado que algumas respostas 

continham mensagens de engajamento (3,5%), ou seja, o assédio moral sofrido, em 

alguns casos, impulsionou os pesquisados a investirem mais na sua atuação 

profissional, a unirem-se aos colegas que foram solidários e a lutarem para afastar o 

assediador do ambiente de trabalho. 

Tabela 9 - Quais foram as consequências, desses comportamentos hostis a você, no seu 

ambiente de trabalho, para a sua vida? 

Respostas Categoria Frequência Percentual da 
Frequência 

Ansiedade (11) Sintomas que afetam 
a saúde 

43 30% 

Raiva/Irritabilidade (4) 

Angústia em ir trabalhar (2) 

Cansaço físico, mental e emocional (5) 

Baixa concentração 

Fiquei tenso (2) 

Estresse (4) 

Baixa-estima 

Dor de cabeça 

Pânico 

Emagrecimento 

Queda de cabelo 

Oscilação bruscas de peso 

Dores na coluna 

Perturbação mental (2) 

Dor parecida com um infarto ao chegar 
ao trabalho 

Dificuldade para dormir (2) 

Preocupação Excessiva (2) 

Desmotivação (10) Desmotivação / 
frustração 

19 13,3% 

Frustração (2) 

Carreira estagnada (2) 

Ficava paralisada e não conseguia dar 
conta do serviço 

Dúvidas da própria competência 
profissional 

Sensação de impotência (3) 

Fiquei doente (8) Doenças  
 

26 18,2% 

Fiquei doente, tive problemas 
psicológicos e me sentia muito mal 

Adoeci várias vezes... 
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Insônia (8) 

Transtorno de humor 

Depressão (4) 

Aumento do transtorno de Ansiedade (2) 

Doença autoimune 

Falta de perspectiva em continuar na 
instituição 

Absenteísmo 8 5,6% 

Tenho frequentemente vontade de 
licenciar-me 

Vontade de mudar de campus (3) 

Faltas ao serviço 

Falta de vontade de ir trabalhar 

Fiquei de licença médica 

Afastamento dos assediadores (2) Dificuldades nos 
relacionamentos 

interpessoais 

7 4,9% 

Agressividade ao responder às pessoas 

Isolamento dos colegas 

Desconforto ao encontrar as pessoas  

Desacreditei nas relações pessoais em 
geral 

Deixei de confiar e contar com a maioria 
das pessoas 

Passei a tomar remédio de tarja preta 
para conter a ansiedade (4) 

Uso de 
medicamentos 

6 4,2% 

Tive que aumentar as doses de 
antidepressivos 

Passei a tomar tranquilizante para dormir 

Deixei de considerar o colégio como um 
bom local para se trabalhar  

Perda da confiança  5 3,5% 

Trabalhava mesmo quando estava 
doente, pois queria evitar mais críticas 
ao meu trabalho 

Desconfiança (3) 

Processo direcionado a mim Prejuízos para a vida 
funcional 

5 3,5% 

Processos extraviados 

Minha avaliação para fins de progressão 
funcional foi atrasada 

Fui dispensado da função sem 
justificativa plausível (vinculadas à 
competência laboral), afastado da área 
de formação, movimentado de setor e 
atribuições por diversas vezes e por fim, 
removido ex-ofício do local onde 
trabalhava na última década para outro a 
30Km de distância. 
 

Desvalorização do meu trabalho 

Senti mais vontade de continuar na 
defesa dos direitos 

Engajamento  5 3,5% 

Meus colegas se solidarizaram comigo 

Tive que me impor, o que me fez ficar 
estigmatizada dentro da equipe 

Fiquei com mais disposição para tirar as 
pessoas do poder. 

Reduzi minhas atividades de lazer e 
descanso para caprichar mais nas 
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tarefas profissionais e não dar razões 
para que criticassem meu trabalho 

Nenhuma que eu considere relevante (3) Nenhuma 5 3,5% 

Nenhuma, porque respondi na mesma 
hora em que me senti desrespeitada. 

Nenhum 

Muita tristeza  Tristeza 4 2,8% 

Tristeza (3) 

Medo dos assediadores Medo 3 2,1% 

Gerou medo 

Receio de ser assediada novamente 

Insegurança elevada, incerteza sobre o 
deveria fazer ou não 

Insegurança 3 2,1% 

Sentia-me permanentemente vigiada, 
controlada, não podia circular livremente 
pelos espaços da escola 

Sensação de estar em risco, sem 
segurança 

Dificuldade de realizar o Mestrado (2) Dificuldade nos 
estudos 

3 2,1% 

Me desanimou para o estudo 

Me senti humilhada e sem valor Humilhação 3 2,1% 

Me senti ofendida 

Fui estigmatizado, desautorizado com os 
subordinados, perseguido em diversos 
aspectos, alijado de processos 
decisórios e reuniões, ignorado em 
minhas colocações 

Me deixaram com raiva em relação à 
pessoa 

Raiva 1 0,7% 

 

O conteúdo das respostas para a pergunta sobre quais foram as 

consequências do assédio moral para a realização do trabalho desenvolvido na 

Instituição, continha os seguintes elementos de significação (BARDIN, 2009): 

desânimo/desmotivação (35%), perda / redução da produtividade (14%), insegurança 

(8%), afastamento do ambiente de trabalho (7%), problemas de saúde (7%), 

isolamento (7%), atrasos (4%), medo (3%), fortalecimento (2%) e ações judiciais 

(1%); 12% das respostas indicavam que os pesquisados não identificavam nenhuma 

consequência (12%). 

Considerando a análise realizada, podemos inferir que as consequências do 

assédio moral para o trabalho realizado na instituição estão relacionadas ao fato de 

que ao serem hostilizados, os servidores perdem a motivação para o trabalho e 

consequentemente, tornam-se inseguros, sentem medo de errar, perdem ou reduzem 

a produtividade. 

Verifica-se, portanto, que o assédio moral também causa danos à instituição, 

produzindo um efeito que contraria a sua sustentabilidade, afeta a sua eficiência e 

produtividade, provoca a perda da força de trabalho com a necessidade de 
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substituições dos trabalhadores, devido ao aumento de concessão de licenças 

médicas e de faltas ao serviço, pois de acordo com Stephan (2013) os trabalhadores 

assediados tendem a faltar ao serviço como forma de fuga do comportamento do 

assediador (p. 74-75). 

Observou-se também, na análise do conteúdo dessas respostas, que surgiram 

em poucos casos (2%), um aspecto reverso, ou seja, um despertar da capacidade de 

resiliência das vítimas, que puderam superar o assédio sofrido, fortalecendo o seu 

trabalho e a sua postura profissional no ambiente laboral.  

Tabela 10 - Quais foram as consequências desses comportamentos hostis a você, para a 

realização do trabalho que você desenvolve na Instituição? 

Respostas Categoria Frequência Percentual da 
Frequência 

Desânimo (9) Desânimo / 
Desmotivação 

35 35% 

Perdi o interesse pelo trabalho (5) 

Fiquei desmotivada (9) 

Senti-me desvalorizada (2) 

Perdi a vontade de ir trabalhar (5) 

Desestímulo a continuar a realizar 
eventos e atividades no Campus/ setor 
(3)  

Desesperança 

Presenteísmo 

Não conseguia realizar as minhas 
atividades (4) 

Perda / Redução da 
Produtividade 

14 14% 

O trabalho perdeu a qualidade (2) 

Minha produtividade diminuiu (2) 

Impediram-me de exercer minhas 
funções ou realizar projetos (3) 

Redução da produção acadêmica 

Dificuldade de realizar projetos devido 
à falta de diálogo 

Ficava impaciente com os estudantes 
fazendo muitas cobranças 

Busco realizar com excelência meu 
trabalho (2) 

Nenhuma 
consequência 
identificada 

12 12% 

Sou guerreira 

Não interferiu no desempenho das 
minhas funções 

Nenhuma (7) 

Não identifico 

Insegurança na expressão de opiniões Insegurança 8 8% 

Insegurança e pavor de entrar no 
Campus (2) 

Muita insegurança 

O sentimento de estar sendo sempre 
vigiada, avaliada e julgada durante a 
realização das atividades 

Insegurança e descrédito das funções 
que exercia 
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Muita irritação e constante 
preocupação de ser corrigida, além do 
medo de denunciar 

Intimidação 

Vontade de sair do Campus para não 
ter que conviver com os assediadores 
(3) 

Afastamento do 
ambiente de trabalho 

7 7% 

Transferência de Campus / setor (2)  

Mudança de função 

Licença médica para tratamento de 
saúde por 8 meses 

Confusão mental Problemas de saúde 7 7% 

Tinha palpitação toda vez que estava 
na presença de meus assediadores 

Estresse 

Dificuldade de concentração (3) 

Perda da memória 

Isolamento (4) Isolamento 7 7% 

Falta de diálogo com a Direção 

Sentimento de raiva em relação à 
pessoa que me assediou, não estamos 
nos falando 

Já tive que interromper o meu trabalho 
e me isolar em algum lugar do colégio 
por não ter condições emocionais de 
prosseguir com a aula. 

Chegava atrasada para não encontrar 
as pessoas que me assediavam (2)  

atrasos 4 4% 

Não conseguia cumprir os prazos (2) 

Fiquei receoso de que qualquer 
pequeno equívoco pudesse ser 
utilizado como munição pela 
assediadora 

Medo 3 3% 

Fiquei afetado temporariamente 

Passei a ficar com muito medo de fazer 
algo errado e dar chance para que 
essas pessoas pudessem justificar o 
seu comportamento de assédio comigo 

Fortaleceu meu trabalho Fortalecimento 2 2% 

Reforçaram em mim, que atitudes não 
ter no ambiente de trabalho 

Entrarei com um processo em cima da 
direção do Campus 

Ações judiciais 1 1% 

No gráfico 45 podemos observar que 58,2% dos pesquisados que se 

consideravam vítima do assédio moral no ambiente de trabalho, adoeceram (Gráfico 

45). 
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Gráfico 45 – Após sofrer o assédio moral, você adoeceu? 

 
 

Hirigoyen (2002) e Barreto (2006) descrevem em suas pesquisas, sintomas e 

doenças apresentados por seus pacientes após sofrerem assédio moral no ambiente 

de trabalho. Estes sintomas e doenças foram apresentados no questionário, na 

pergunta de nº28, para que os pesquisados sinalizassem se já sentiram algum deles 

e indicassem com que frequência.  Os 45 pesquisados, que adoeceram após 

sofrerem o assédio moral, responderam esta questão. Destes, 42 eram do sexo 

feminino e 3 do sexo masculino, com idade que variava entre 25 e 64 anos. Os dados 

coletados estão organizados e descritos na tabela 11. 

Os sintomas/doenças que apresentaram mais frequência na alternativa 

“diariamente durante três meses ou mais” foram: estresse, ansiedade, aumento de 

peso, indisposição e insegurança.  

Os que apresentaram mais frequência na alternativa “algumas vezes” foram: 

medo, irritabilidade/agressividade, dificuldade de concentração, esquecimento, 

dificuldade de aprendizagem, indecisão, perda de senso de humor, insegurança, 

crises de choro, palpitações, dor de cabeça, falta de ar, depressão e distúrbios do 

sono (sonolência excessiva ou insônia).  

Destacamos que o sintoma “insegurança” apresentou a mesma frequência nas 

alternativas “diariamente durante três meses ou mais”, “algumas vezes” e “nunca”, 

enquanto o sintoma “palpitações” apresentou a mesma frequência nas alternativas 

“algumas vezes” e “nunca”.  

Segundo Hirigoyen (2002), quando o assédio moral é recente e há 

possibilidade de resolução, os sintomas apresentados são similares ao do estresse: 

“cansaço, nervosismo, distúrbio do sono, enxaquecas, distúrbios digestivos, dores na 

coluna”. Neste estágio, a vítima pode recuperar-se mais rápido se for afastada do seu 
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agressor, voltando a recuperar o seu equilíbrio (p. 159). Quando a prática de assédio 

moral evolui no ambiente de trabalho, o corpo da vítima passa a registrar a agressão 

antes do cérebro, gerando os distúrbios psicossomáticos, que acontecem “sob a 

forma de emagrecimentos intensos ou então, rápidos aumentos de peso, distúrbios 

digestivos, endocrinológicos, crises de hipertensão arterial incontroláveis, mesmo sob 

tratamento, indisposições, vertigens, doenças de pele etc.” (p. 161) Se o assédio 

moral se prolongar por mais tempo, a vítima pode entrar num estado depressivo, 

apresentando apatia, complexo de culpa, obsessão e desinteresse por seus próprios 

valores. A autora destaca a depressão como uma doença preocupante, pois quando 

ela atinge o nível severo, a vítima começa a perder o sentido da vida e a sentir o 

desejo de cometer suicídio (p. 160). Portanto, observa-se que a prática do assédio 

moral no ambiente de trabalho, pode comprometer significativamente a saúde do 

trabalhador se durar muito tempo.  

A análise dos dados apurados nesta categoria, indicam que os 

sintomas/doenças que apresentados com mais frequência pelos pesquisados, 

considerando duração e permanência, foram: estresse, ansiedade, aumento de peso, 

indisposição e insegurança.  

Tabela 11 – Perfil dos pesquisados que adoeceram e os Sintomas/doenças apresentados 

durante ou imediatamente após ter sofrido o assédio moral no ambiente de trabalho 

 Frequência Percentual da 
Frequência 

PERFIL DOS PESQUISADOS VÍTIMAS DE ASSÉDIO MORAL QUE ADOECERAM 

Sexo 

Feminino 42 93,4% 

Masculino 3 6,6% 

Idade 

De 25 a 29 anos 3 6,6% 

De 30 a 39 anos 19 42,3% 

De 40 a 19 anos 13 28,8% 

De 50 a 59 anos 8 17,8% 

De 60 a 64 anos 2 4,5% 

SINTOMAS/DOENÇAS APRESENTADOS 

Estresse 

Nunca 3 6,7% 

Algumas vezes 12 26,7% 

Diariamente por menos de uma semana 3 6,7% 

Diariamente de uma a três semanas 2 4,4% 

Diariamente durante de um a dois meses 2 4,4% 

Diariamente durante três meses ou mais  23 51,1% 

Ansiedade 

Nunca 6 13,4% 

Algumas vezes 7 15,5% 

Diariamente por menos de uma semana 4 8,9% 

Diariamente de uma a três semanas 4 8,9% 
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Diariamente durante de um a dois meses 1 2,2% 

Diariamente durante três meses ou mais  23 51,1% 

Perda de peso 

Nunca 30 66,6% 

Algumas vezes 9 20% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 0 0% 

Diariamente durante três meses ou mais  6 13,4% 

Aumento de Peso 

Nunca 12 26,7% 

Algumas vezes 17 37,8% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 1 2,2% 

Diariamente durante três meses ou mais  15 33,3% 

Indisposição 

Nunca 7 15,6% 

Algumas vezes 11 24,4% 

Diariamente por menos de uma semana 2 4,4% 

Diariamente de uma a três semanas 3 6,7% 

Diariamente durante de um a dois meses 7 15,6% 

Diariamente durante três meses ou mais  15 33,3% 

Vertigens 

Nunca 22 48,8% 

Algumas vezes 17 37,7% 

Diariamente por menos de uma semana 2 4,5% 

Diariamente de uma a três semanas 2 4,5% 

Diariamente durante de um a dois meses 0 0% 

Diariamente durante três meses ou mais  2 4,5% 

Medo 

Nunca 9 20% 

Algumas vezes 20 44,4% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 4 8,8% 

Diariamente durante de um a dois meses 3 6,8% 

Diariamente durante três meses ou mais  9 20% 

Alucinações 

Nunca 38 84,5% 

Algumas vezes 6 13,3% 

Diariamente por menos de uma semana 1 2,2% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 0 0% 

Diariamente durante três meses ou mais  0 0% 

Irritabilidade / agressividade 

Nunca 9 20% 

Algumas vezes 19 42,3% 

Diariamente por menos de uma semana 3 6,7% 

Diariamente de uma a três semanas 1 2,2% 

Diariamente durante de um a dois meses 4 8,8% 

Diariamente durante três meses ou mais  9 20% 

Dificuldade de concentração 

Nunca 9 20% 

Algumas vezes 19 24,5% 

Diariamente por menos de uma semana 3 6,7% 

Diariamente de uma a três semanas 1 13,3% 

Diariamente durante de um a dois meses 4 4,5% 
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Diariamente durante três meses ou mais  9 37,7% 

Hipervigilância 

Nunca 16 35,5% 

Algumas vezes 13 28,9% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 3 6,7% 

Diariamente durante três meses ou mais  13 28,9% 

Impotência 

Nunca 43 95,5% 

Algumas vezes 2 4,5% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 0 0% 

Diariamente durante três meses ou mais  0 0% 

Frigidez 

Nunca 20 44,4% 

Algumas vezes 19 42,3% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 5 11,1% 

Diariamente durante três meses ou mais  1 2,2% 

Amnorreia 

Nunca 36 80% 

Algumas vezes 8 17,8% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 0 0% 

Diariamente durante três meses ou mais  1 2,2% 

Esquecimento 

Nunca 8 17,8% 

Algumas vezes 28 62,2% 

Diariamente por menos de uma semana 3 6,7% 

Diariamente de uma a três semanas 2 4,5% 

Diariamente durante de um a dois meses 0 0% 

Diariamente durante três meses ou mais  4 8,8% 

Dificuldade de aprendizagem 

Nunca 18 40% 

Algumas vezes 22 48,8% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 2 4,5% 

Diariamente durante três meses ou mais  3 6,7% 

Indecisão 

Nunca 13 28,9% 

Algumas vezes 18 40% 

Diariamente por menos de uma semana 2 4,5% 

Diariamente de uma a três semanas 1 2,2% 

Diariamente durante de um a dois meses 6 13,3% 

Diariamente durante três meses ou mais  5 11,1% 

Perda de senso de humor 

Nunca 4 8,8% 

Algumas vezes 23 51,2% 

Diariamente por menos de uma semana 1 2,2% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 9 20% 

Diariamente durante três meses ou mais  8 17,8% 
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Insegurança 

Nunca 12 26,6% 

Algumas vezes 12 26,6% 

Diariamente por menos de uma semana 1 2,3% 

Diariamente de uma a três semanas 1 2,3% 

Diariamente durante de um a dois meses 7 15,6% 

Diariamente durante três meses ou mais  12 26,6% 

Crises de choro 

Nunca 4 8,8% 

Algumas vezes 26 57,8% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 8 17,8% 

Diariamente durante três meses ou mais  7 15,6% 

Dores generalizadas 

Nunca 16 35,5% 

Algumas vezes 14 31,1% 

Diariamente por menos de uma semana 5 11,1% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0 

Diariamente durante de um a dois meses 3 6,7% 

Diariamente durante três meses ou mais  7 15,6% 

Palpitações 

Nunca 18 40% 

Algumas vezes 18 40% 

Diariamente por menos de uma semana 2 4,5% 

Diariamente de uma a três semanas 2 4,5% 

Diariamente durante de um a dois meses 1 2,2% 

Diariamente durante três meses ou mais  4 8,8% 

Tonturas 

Nunca 26 57,8% 

Algumas vezes 16 35,6% 

Diariamente por menos de uma semana 1 2,2% 

Diariamente de uma a três semanas 1 2,2% 

Diariamente durante de um a dois meses 1 2,2% 

Diariamente durante três meses ou mais  0 0% 

Dor de cabeça 

Nunca 7 15,6% 

Algumas vezes 25 55,5% 

Diariamente por menos de uma semana 3 6,6% 

Diariamente de uma a três semanas 2 4,5% 

Diariamente durante de um a dois meses 1 2,2% 

Diariamente durante três meses ou mais  7 15,6% 

Falta de apetite 

Nunca 22 48,8% 

Algumas vezes 15 33,3% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 5 11,2% 

Diariamente durante três meses ou mais  3 6,7% 

Falta de ar 

Nunca 19 42,2% 

Algumas vezes 24 53,3% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0 

Diariamente de uma a três semanas 0 0 

Diariamente durante de um a dois meses 0 0 

Diariamente durante três meses ou mais  2 4,5% 

Passou a consumir bebidas alcóolicas em demasia 



121 
 

Nunca 38 84,5% 

Algumas vezes 6 13,3% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 0 0% 

Diariamente durante três meses ou mais  1 2,2% 

Depressão 

Nunca 13 28,9% 

Algumas vezes 16 35,5% 

Diariamente por menos de uma semana 2 4,5% 

Diariamente de uma a três semanas 2 4,5% 

Diariamente durante de um a dois meses 3 6,6% 

Diariamente durante três meses ou mais  9 20% 

Gastrite 

Nunca 25 55,5% 

Algumas vezes 15 33,3% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 1 2,2% 

Diariamente durante de um a dois meses 3 6,6% 

Diariamente durante três meses ou mais  1 2,2% 

Colite 

Nunca 40 88,9% 

Algumas vezes 4 8,9% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 1 2,2% 

Diariamente durante três meses ou mais  0 0% 

Úlcera do estômago 

Nunca 42 93,3% 

Algumas vezes 2 4,5% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 0 0% 

Diariamente durante três meses ou mais  1 2,2% 

Problemas de tireóide 

Nunca 40 88,9% 

Algumas vezes 3 6,6% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 0 0% 

Diariamente durante três meses ou mais  2 4,5% 

Crise de hipertensão arterial 

Nunca 31 68,9% 

Algumas vezes 13 28,9% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 1 2,2% 

Diariamente durante de um a dois meses 0 0% 

Diariamente durante três meses ou mais  0 0% 

Doenças de pele 

Nunca 22 48,8% 

Algumas vezes 19 42,2% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 2 4,5% 

Diariamente durante três meses ou mais  2 4,5% 

Fibromialgia 

Nunca 38 84,5% 
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Algumas vezes 5 11,1% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 0 0% 

Diariamente durante três meses ou mais  2 4,5% 

Distúrbio do sono (sonolência excessiva ou insônia) 

Nunca 4 8,8% 

Algumas vezes 21 46,6% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 3 6,6% 

Diariamente durante de um a dois meses 2 4,5% 

Diariamente durante três meses ou mais  15 33,3% 

Síndrome de Burnout 

Nunca 25 55,5% 

Algumas vezes 15 33,4% 

Diariamente por menos de uma semana 2 4,5% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 3 6,6% 

Diariamente durante três meses ou mais  0 0% 

Bulimia 

Nunca 42 93,4% 

Algumas vezes 3 6,6% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 0 0% 

Diariamente durante três meses ou mais  0 0% 

Tentativa de suicídio 

Nunca 40 88,9% 

Algumas vezes 5 11,1% 

Diariamente por menos de uma semana 0 0% 

Diariamente de uma a três semanas 0 0% 

Diariamente durante de um a dois meses 0 0% 

Diariamente durante três meses ou mais  0 0% 

Ao serem questionados se apresentaram outros sintomas e/ou doenças 

durante ou imediatamente após terem sofrido o assédio moral, 17,8% desses 

pesquisados responderam que “sim" (Gráfico 46) e relataram o seguinte: Distúrbio de 

ATM e bruxismo (Pesquisados 4 e 96), Exarcebação das crises de asma (Pesquisado 

13), Herpes (Pesquisado 40), Intensa perturbação mental (Pesquisado 49), 

pensamentos que incomodavam 24 horas (Pesquisado 53), Dores na lombar 

(Pesquisado 57), Síndrome do Pânico (Pesquisado 66), Disfonia (de fundo emocional) 

e formigamento na face, nos braços, nas mãos e nos pés, Onicofagia, visão turva (P 

100), imunidade baixa e conjuntivite (Pesquisado 152). Ao analisar estes dados, 

percebeu-se que apesar de alguns destes sintomas/doenças não terem aparecido 

nas pesquisas de Hirigoyen (2002) e Barreto (2006), estes estudos destacam o 

desenvolvimento de distúrbios psicossomáticos, que podem gerar ou despertar os 

sintomas/doenças apresentados pelos pesquisados. 
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Gráfico 46 – Você apresentou sintomas e/ou doenças durante ou imediatamente após ter 

sofrido o assédio moral que não foram listados no questionário? 

 

Quando foram solicitados a informar o que aconteceu imediatamente após 

apresentarem os sintomas e/ou doenças relatados na questão anterior, 42,2% dos 

pesquisados afirmaram que se afastaram do trabalho por motivo de doença (Gráfico 

47). Ao analisar este resultado, verificou-se que quase metade dos pesquisados que 

adoeceram necessitaram se ausentar do serviço, impactando na diminuição da força 

de trabalho e sobrecarregando o seu setor. 

Gráfico 47 – Afastei-me do trabalho por motivo de doença 

 
Os 19 pesquisados, que informaram que se afastaram do serviço devido ao 

adoecimento, relataram que o período de afastamento variou de um dia até 2 anos 

em períodos intercalados; sendo que destes, 42,1% afirmaram que ficaram afastados 

de 5 a 10 dias, 15,8% de 1 a 3 meses, 10,5%, de 1 a 4 dias, 10,5%, por 2 anos em 

períodos intercalados, 5,8%, por 8 meses e 5,3%, de 2 a 5 dias, a cada três semanas. 

Também aconteceram dois casos de pesquisados que necessitaram se afastar da 

função, que exerciam antes de sofrerem o assédio moral (Tabela 12).  

O tempo de afastamento da maioria dos pesquisados (57,9%) variou de 1 a 10 

dias. Ao analisar esses dados, verificou-se que apesar da frequência de afastamentos 
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ter sido alta, o tempo foi curto, porém ressalta-se que a ausência do servidor no setor 

provoca uma queda na produtividade e na eficiência da realização do serviço da 

instituição, além de sobrecarregar os outros servidores, que lá atuam. 

Observa-se que os resultados deste estudo se aproximaram dos apresentados 

na pesquisa realizada por Hirigoyen (2002), listados a seguir: 

Das 193 pessoas que responderam ao questionário, 74% tiveram uma 

interrupção de trabalho. Dessas 143 pessoas, 131 forneceram a 

duração exata das interrupções de trabalho: 

- 23% das pessoas tiveram uma interrupção de trabalho inferior a um 

mês; 

- 23,5% de 1 a 3 meses; 

- 36% de 3 meses a 1 ano; 

- 10,5% de 1 a 2 anos;  

- 7% tiveram uma parada de trabalho de 2 anos ou mais (p. 118). 

Tabela 12 – Tempo de afastamento do trabalho por motivo de doença 

Respostas Frequência Percentual da Frequência 

1 a 4 dias 2  10,5% 

2 a 5 dias seguidos, a cada três semanas 1 5,3% 

5 a 10 dias 8 42,1% 

1 a 3 meses 3 15,8% 

8 meses 1 5,3% 

2 anos em períodos intercalados 2 10,5% 

Sai da sala de aula 2 10,5% 

As respostas a seguir, foram dadas pelos 45 pesquisados que se consideraram 

vítima de assédio moral no ambiente de trabalho e adoeceram. Com relação as faltas 

ao serviço por motivo de doença, 40% disseram que necessitaram faltar ao serviço 

em dias intercalados (Gráfico 48); sobre o pedido de transferência de setor/campus 

de trabalho após sofrerem o assédio moral, 46,6% informaram que solicitaram 

(Gráfico 49) e 44,4% relataram que após vivenciarem o assédio moral desejaram 

exonerar-se do cargo (Gráfico 50).  

Gráfico 48 – Faltas ao serviço em dias intercalados 
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Gráfico 49 – Solicitação de transferência do setor/campus de trabalho 

 

 

Gráfico 50 – Vontade de exonerar-se do cargo 

 
Ao serem solicitados a relatar outras situações que ocorreram após o 

surgimento dos sintomas e/ou doenças, recebemos a resposta de 10 destes 

pesquisados e observamos que algumas respostas coincidiam com uma das 

perguntas já respondidas anteriormente no questionário referente a vontade de 

solicitar transferência de setor/Campus ou de pedir exoneração do cargo. Cinquenta 

por cento destes pesquisados confirmaram o desejo de saírem do setor/Campus em 

que trabalhavam, 20% ratificaram a vontade de solicitar a exoneração; 10% 

procuraram afastar-se dos assediadores; 10% tiveram os seus problemas de saúde 

agravados e 10% preferiram se calar.  

Os dados analisados revelam que é recorrente a necessidade da vítima de 

afastar-se do seu agressor, de afastar-se do trabalho por problemas de saúde e de 

calar-se por não saber como falar sobre a violência que está sofrendo. Algumas 

tentam, ausentando-se do serviço, outras tentando uma transferência de local de 

trabalho ou até pensando na possibilidade de pedir exoneração.  

De acordo com Hirigoyen (2002), a gravidade das consequências do assédio 

moral sobre as vítimas, depende da sua identidade, da quantidade de pessoas 
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envolvidas e da sua relação com o agressor. Apesar dessas práticas parecerem 

insignificantes, podem ter consequências graves, pois provocam um efeito devastador 

sobre a saúde física e psíquica dessas pessoas (p.119). Em sua pesquisa, ela apurou 

que em 36% dos casos, o assédio é seguido da saída da pessoa assediada da 

organização: por pedido de demissão, demissão negociada, demissão por justa causa 

ou por pré-aposentadoria. Considerando estes fatores, torna-se relevante destacar o 

impacto social e econômico do assédio moral na vida do trabalhador, que 

dependendo do caso, perde a sua dignidade, a sua capacidade produtiva, a sua renda 

(que é sua fonte de subsistência) e a sua saúde. 

Tabela 13 – Outras situações de Assédio Moral ocorridas após os surgimentos dos sintomas 

e/ou doenças relatados 

Respostas Categoria Frequência Percentual da 

Frequência 

Cogitei mudar de campus. Não foi o único 

motivo, mas o episódio reforçou minha 

vontade 

Transferência de 

setor/ Campus 

5 50% 

Fui para outro Campus 

Não solicitei (transferência), pois no meu 

setor não há essa possibilidade 

Pensei em desistir da lotação do meu setor 

atual e retornar para algum menos 

diretamente influente na gestão da escola,  

Solicitei transferência de setor dentro do 

mesmo campus, apesar de ter, diversas 

vezes pensado em mudar de Campus 

Pensei em pedir exoneração, mas depois 

desisti 

Exoneração do 

cargo 

2 20% 

Pensei sobre isso 

Evitei encontrar com a Direção e com a 

chefia imediata 

Afastamento dos 

assediadores 

1 10% 

Continuo desenvolvendo um quadro 

contínuo de estresse, insônia (atraso de 

fase), aumento de peso e acho que 

depressão (Não diagnosticada) 

Agravamento dos 

problemas de 

saúde 

1 10% 

Me calei Silenciamento 1 10% 
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Ao serem questionados se já haviam presenciado ou conhecido casos de 

assédio moral ocorridos no seu local de trabalho ou em outro da instituição, os 172 

pesquisados deram as seguintes respostas: 30,2% relataram que já haviam 

presenciado e que tinham conhecimento de alguns; 29,1%, disseram que “não”; 

25,6%, que apenas têm conhecimento de um caso; 11,6% que já haviam presenciado 

e que tinham conhecimento de vários casos; 3,5%, que apenas presenciaram (Gráfico 

51).  

Após a análise dos dados apresentados no gráfico 51, observou-se que a 

maioria dos pesquisados (74,4%) já presenciou e/ou teve conhecimento de algum 

caso de assédio moral ocorrido na instituição.  

Gráfico 51 - Você já presenciou ou tem conhecimento de casos de assédio moral ocorridos no 

seu local de trabalho ou em outro da instituição? 

 
Ao serem questionados se tinham conhecimento sobre os encaminhamentos 

dados para a situação de assédio moral presenciada e/ou que teve conhecimento, 81 

pesquisados responderam da seguinte forma: 24,7% disseram que não houve 

encaminhamento porque as vítimas sentiam medo; 23,5%, não souberam informar; 

16,1% relataram que foram feitas denúncias oralmente e/ou por escrito para os 

superiores, Ouvidoria, Comissão de Ética e Setor de RH,  Moção de Repúdio no 

CONSUP da Instituição e para o sindicato dos servidores; porém, consideravam que 

poucos denunciavam e quando denunciavam nada acontecia com o assediador; 

9,8%, informaram que foram abertos processos de sindicância/administrativos pela 

Instituição; 6,2%, responderam que as vítimas acionaram a justiça; 6,2%, que as 

vítimas pediram transferência de Campus; 3,7%, que o assediador foi transferido de 

Campus; 2,5%, que a vítima foi encaminhada para o psicólogo da Instituição; 2,5%, 

que algumas pessoas denunciaram e pediram transferência de Campus; 1,2%, que a 

vítima foi transferida de Campus contra a sua vontade; 1,2%, que as vítimas lutaram 
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politicamente e resistiram ao assédio; 1,2%, que a vítima abriu um processo 

administrativo e 1,2%, que a vítima pediu aposentadoria. 

Ao analisar os dados da tabela 14, verificou-se que dos 172 pesquisados 

apenas 47,1% responderam, sendo que destes, 23,5% não souberam informar quais 

foram os encaminhamentos dados para os casos de assédio moral que eles viveram, 

presenciaram e/ou tiveram conhecimento. Isto significa dizer que, do total de 

pesquisados, apenas 36,1% souberam falar sobre o assunto.  

De acordo com Hirigoyen (2014), o assediador manipula os membros do grupo 

contra o assediado para que ele fique isolado. A ideia é distanciá-lo dos colegas para 

não se queixar nem obter apoio do grupo. Os colegas, que testemunham o assédio, 

mesmo que não queiram compactuar com o agressor, acabam se silenciando e este 

silêncio faz com que o assediado se sinta hostilizado por eles e isole-se do grupo. A 

autora sugere que o silêncio dos colegas da vítima pode ser interpretado das 

seguintes maneiras: 

Pode ser que a mensagem hostil, não sendo destinada a eles, não 

seja percebida; pode ser também que exista da parte deles uma 

recusa de enxergar o excesso de violência por ser simplesmente 

inimaginável. E, por medo ou por cinismo, preferem conscientemente 

“ficar em cima do muro” (p. 53). 

 Esta reflexão explica o elevado número de pesquisados (52,9%), que não 

souberam ou não quiseram falar sobre os encaminhamentos dados aos casos de 

assédio moral ocorridos na instituição. 

Tabela 14 - Encaminhamentos dados para as situações de Assédio Moral 

Respostas Categoria Frequência Percentual da 

Frequência 

Nenhum (7) Não houve 
encaminhamento 
porque as vítimas 
sentiam medo 

20 24,7% 

Nenhum, pois as próprias vítimas não 
queriam levar adiante. Em algumas 
ocasiões excepcionais, professores 
(especialmente os mais jovens) são 
obrigados a pegar um número de turmas 
acima da carga horária. 

Geralmente as pessoas que sofrem o 
assédio são “convencidas” de que aquilo 
foi um mal-entendido e os processos 
burocráticos não conseguem investigar ou 
punir com seriedade os envolvidos (2) 

Informei para colegas que me disseram 
que “isso é normal”, “acontece sempre” e 
que “nunca dá em nada”. As pessoas que 
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sofreram o assédio tiveram medo de 
denunciar 

As pessoas que sofreram assédio não 
obtiveram apoio e acabaram tendo de se 
submeter a seus assediadores 

As pessoas ficam com medo e vergonha, 
por isso não denunciam 

Na maior parte dos casos/ em quase todos 
não houve nenhum encaminhamento 
(apenas presenciei as situações ou ouvi 
as pessoas que viveram períodos de 
assédio). No entanto, em uma das 
situações o profissional (que era 
contratado) pediu desligamento da 
instituição alegando questões pessoais, 
mas me confidenciou que foi motivada 
pelas situações de assédio moral. 

Nenhuma, uma vez que existe o receio de 
retaliações, como aquelas possíveis no 
estágio probatório. 

Nenhum. Geralmente as pessoas se 
calam 

A pessoa que sofre o assédio acaba se 
calando por medo das consequências, 
medo da punição de seu chefe abusivo 

A pessoa assediada não quis denunciar 

A Instituição não resolveu nenhum caso 
efetivamente 

Tive conhecimento indireto de um caso, 
muito depois de haver ocorrido, de modo 
que não havia atitude possível. 

Não sei (10) Não sei informar 19 23,5% 

Desconheço (1) 

Não sei informar (3) 

Não acompanhei 

Pouco ou nada foi feito 

Não me manifestei, como não presenciei, 
poderia ser mentira 

Eu acredito que houve denúncia formal 

Não soube dos encaminhamentos dados, 
apenas soube da situação 

Ouvidoria (1) Denúncia  13 16,1% 

Ao sindicato 

Moção de Repúdio no CONSUP26(2) 

Denúncia por escrito (2) 

Ainda que o servidor tenha denunciado, 
nada aconteceu com o assediador 

Raras foram as denúncias efetivas 

Denúncia à Comissão de Ética 

Poucos denunciam 

No setor de RH 

Conversa com os superiores 

Dois professores vieram falar comigo que 
estavam se sentindo pressionados e 
ameaçados por sua chefia imediata. Eu os 
direcionei para a Chefia de Departamento 

                                                
26 Conselho Superior da Instituição 
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que teve uma conversa particular com eles 
para que estes professores expusessem 
os detalhes do caso 

Ocultamente, autuação e condução 
irregular de processos para toma-los 
irresolutos, composições informais dos 
conflitos (em reuniões privadas), 
perseguição, difamação e alijamento do 
denunciante, hiper-valorização e proteção 
institucional do denunciado (em geral 
superior com grau de chefia) 

Abertura de 
Processo de 
Sindicância / 
administrativo 
pela Instituição 

8 9,8% 

Alguns foram encaminhados para a 
corregedoria e viraram processo de 
sindicância. Mas até hj nada tem sido feito 
contra os assediadores. (2) 

Abertura de processo administrativo e 
afastamento das servidoras. 

Soube de casos em que a vítima 
respondeu a sindicância. Entretanto, me 
espanta que determinados assediadores 
continuem produzindo ações de assédio e 
ainda que seja de conhecimento de todos 
ou quase todos os servidores, estes sigam 
impune. 

Poucas ações diretamente relacionadas 
ao assédio. Que saiba, apenas um 
processo administrativo. 

Foi aberto um PAD27 (2) 

Abertura de Processo por parte da vítima. 
(5) 

Abertura de 
Processo Civil 
pela vítima 

5 6,2% 

O professor saiu do Campus Pedido de 
transferência de 
Campus pela 
vítima 

5 6,2% 

Solicitei transferência (4) 

Em um caso, o assediador foi transferido 
de Campus 

Transferência do 
assediador de 
setor / Campus 

3 3,7% 

A diretora mudou de Campus 
espontaneamente porque passou a ser 
muito rejeitada no Campus de origem 

No primeiro momento foi questionado a 
nós o que estava de fato ocorrendo, porém 
não houve nenhuma solução prática para 
o caso. Após a insistência de alguns 
servidores mais antigos e simpáticos a 
nós, a chefia foi trocada e após alguns 
meses a servidora foi trocada de setor 

O servidor foi encaminhado ao psicólogo, 
mas não foi aberto processo de assédio 

Encaminhamento 
ao psicólogo da 
Instituição 

2 2,5% 

Encaminhamento ao setor de RH 

Algumas pessoas denunciaram e pediram 
transferência de Campus (2) 

Denúncia e 
pedido de 
transferência de 
setor / Campus 

2 2,5% 

Sofri assédio moral em 2013 e fui 
transferida de Campus à revelia 

Transferência da 
vítima de Campus 

1 1,2% 

                                                
27 Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 
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contra a sua 
vontade 

Luta política e resistência Luta política e 
resistência 

1 1,2% 

O assediado abriu um processo 
administrativo 

Abertura de 
Processo 
Administrativo 
pela vítima 

1 1,2% 

Solicitei aposentadoria  Aposentadoria da 
vítima 

1 1,2% 

 

Ao serem questionados se a prática de assédio moral era comum na 

Instituição, a maioria dos 172 pesquisados, isto é, 51,2% informaram que “sim” 

(Gráfico 52). De acordo com Hirigoyen (2002), o assédio moral é muito comum em 

ambientes estressantes, onde não existem regras internas (ou se existem, não são 

respeitadas) nem para os métodos nem para os comportamentos. Nestes contextos, 

o poder do chefe geralmente não tem limites, ele adota um modelo de gestão 

centralizador, que dificulta a sua comunicação com os seus subordinados, pois evita 

a escuta e o diálogo, limita ou omite informações referente ao trabalho e manipula as 

pessoas. O nível de motivação e desempenho exigido do trabalhador geralmente é 

alto. Além de ser exigida uma padronização de comportamentos e de formas de vestir, 

por exemplo. É comum também a dificuldade de reconhecimento do trabalho 

realizado pelo subordinado e a fuga da responsabilidade pelos seus atos, quando são 

reprováveis (p. 188-205) 

Gráfico 52 - É comum a prática de assédio moral na Instituição? 

 
4.4. Ações para a Prevenção e Combate ao Assédio Moral desenvolvidas na 

Instituição 

Nesta seção, descreveremos os dados coletados nas respostas das perguntas 

de nº 34 a 36 do questionário, com a finalidade de analisar as ações para a prevenção 

e combate ao assédio moral desenvolvidas na Instituição.  
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Na análise dos dados coletados através da pergunta 34 verificamos que 

apenas 22,7% dos pesquisados já haviam participado de alguma atividade de 

formação continuada em serviço sobre o Assédio Moral durante a sua carreira na 

Instituição (Gráfico 53). 

Gráfico 53 - Você já participou de alguma atividade de formação continuada em serviço, 

durante a sua carreira na Instituição que abordava a temática do assédio moral? 

 

As respostas coletadas através da pergunta 35 foram divididas em categorias 

(BARDIN, 2009) e organizadas na tabela 15. A análise destes dados revelou que, 

58,3% dos pesquisados nunca receberam orientação institucional sobre o assédio 

moral. Dos que afirmaram que receberam, 24,5%, disseram que receberam uma 

cartilha; 14,6%, que participaram de palestra e 0,5%, que conversou com servidores 

do Setor de Gestão de Pessoas sobre o assunto. Observamos que, 2,1% dos 

pesquisados receberam orientações por via não-institucional, através do 

aconselhamento de colegas que foram assediados e de colegas do sindicato; da 

cartilha do sindicato e de estudos realizados em curso de pós-graduação. 

Tabela 15 - Você já recebeu alguma orientação institucional sobre o assédio moral? 

Respostas Categoria Frequência Percentual da 

Frequência 

Nenhuma Nenhuma 112 58,3% 

Cartilha Cartilha 47 24,5% 

Palestra Palestra 28 14,6% 

Conversa com o Setor de Gestão de 
Pessoas 

Conversa com 
setores da 
Instituição 

1 0,5% 

Aconselhamento de colegas 
assediadas 

Orientações 
não-

institucionais 

4 2,1% 

Cartilha do sindicato  

Orientação de um colega do sindicato 
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Fiz a minha monografia da pós-
graduação 

 

A pergunta 36 questionava se os pesquisados conheciam alguma política ou 

prática de prevenção e combate ao assédio moral desenvolvida na Instituição, apenas 

5,8% responderam que “sim” (Gráfico 54) e descreveram as práticas que conheciam: 

distribuição de cartilhas, realização de palestras, ações da corregedoria, proposta de 

manutenção de uma Comissão Permanente de Combate ao Assédio. Também foram 

citadas ações não-institucionais, como distribuição de cartilhas, realização de 

reuniões, palestras e conversas orientadas por grupos e pelo sindicato. Destacamos 

nesta análise, a observação de duas críticas às práticas desenvolvidas na instituição, 

uma que foi feita pelas ações implementadas pela PROGESP, que de acordo com o 

pesquisado nº 87, recebeu “muitas críticas quanto à composição dos materiais e das 

estratégias” e não obteve êxito nos resultados; a outra, foi feita pelo pesquisado nº 

25, que afirma que a Instituição não orienta os servidores sobre como devem proceder 

quando presenciarem um episódio de assédio moral ou forem vítimas. Além disso, 

relatou que quando comentou com um colega o que lhe acontecera, foi desencorajado 

a agir, com a justificativa de que ele “iria se queimar e que não ia dar em nada” (Tabela 

16).  

Ao analisar esses dados, verificou-se que apesar da instituição já ter realizado 

um trabalho de prevenção e combate ao assédio moral com distribuição de cartilhas 

e realização de palestras, a maioria dos pesquisados (58,5%) nunca recebeu 

informação sobre o assédio moral da instituição. Sendo assim, é necessário que a 

instituição invista mais na divulgação da sua cartilha, que realize mais palestra com 

alcance aos servidores dos diferentes Campi, é salutar que o espaço da PROGESP 

e da Corregedoria sejam mais acolhedores e assertivos no tratamento da temática e 

no atendimento dos servidores. 

Hirigoyen (2002, p. 318-327) apresenta algumas estratégias para que as 

organizações possam evitar e combater o assédio moral. Ela orienta que o primeiro 

passo é “educar as pessoas para que sejam corretas no cotidiano com seus 

companheiros de trabalho”. Os gestores têm a responsabilidade de impor os limites e 

de estabelecer as regras de convivência. No serviço público federal existe o Código 

de Ética Profissional (Lei 1171/1994), os comportamentos inadequados quando forem 

identificados, devem ser punidos. O exercício da boa convivência, da escuta, do 
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diálogo e do respeito mútuo, deve ser incentivado. Segundo a autora, a empresa que 

apresenta uma estrutura sólida e sadia, empregando métodos de gestão, que 

permitam a participação democrática, realiza ações com transparência e incentiva a 

colaboração e respeito mútuo entre os trabalhadores consegue reduzir conflitos 

destrutivos.  

O segundo passo é fazer com que as pessoas reflitam permanentemente sobre 

as suas próprias atitudes. Ela explica que: 

Devemos progredir tomando consciência das nossas ambivalências, 
aceitando nossas diferenças e as dos outros, e resistindo à 
padronização imposta pela sociedade. Para prevenir a violência 
perversa, devemos começar por interrogar a respeito de nós mesmos 
e tentar conhecer o outro: quem é ele? Como se comporta? Nem 
todas as nossas dificuldades de relacionamento são imputáveis à 
patologia alheia. Mas, para respeitar o outro em sua peculiaridade, é 
preciso começar por respeitar a si mesmo e amar-se suficientemente 
(p. 323) 

 O terceiro passo é a denúncia. Hirigoyen (2002) afirma que os indivíduos 

perversos nunca refletem sobre os seus atos; por isso, é muito importante que as 

vítimas e as testemunhas denunciem as situações de humilhação, que vivenciarem, 

para que todos entendam o que está acontecendo. 

 O quarto passo é a prevenção, a instituição precisa se organizar para fazer a 

intervenção em casos de assédio moral de maneira assertiva. A autora sugere que 

as empresas treinem especialistas capazes de fazer a prevenção e a formação de 

outras pessoas dentro da instituição (p. 324). 

 O último passo é criar um espaço de escuta para que as vítimas possam falar 

o que está acontecendo, o que está sentindo, mas é importante que isso aconteça de 

forma confidencial, pois no momento em que a pessoa é assediada, ela fica confusa, 

com dúvida e com vergonha, sem condições de se defender sozinha e de tomar as 

providências corretas. Por isso, ela precisa do apoio de alguém que possa acolhê-la 

e ser sua porta-voz. A autora sugere que esta pessoa seja alguém da área da 

medicina social porque tem o dever do segredo profissional (p. 325).  
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Gráfico 54 - Você conhece alguma política ou prática de prevenção e combate ao 

assédio moral desenvolvida pela Instituição? 

 

Tabela 16 – Políticas e práticas de prevenção e combate ao assédio moral desenvolvidas pela 

Instituição 

 

Respostas Categoria Frequência Percentual da 

Frequência 

PROGESP promoveu palestra e cartilha 
(2) 

Ações 
Institucionais 

4 40% 

A PROGESP movimentou-se nesse 
sentido, mas parece ter recebido muitas 
críticas quanto à composição dos 
materiais e das estratégias, bem como não 
ter logrado êxito no alcance de resultados 

Corregedoria 

Proposta de manutenção de uma 
Comissão Permanente de Combate ao 
Assédio 

Comissão 
Permanente de 

Assédio 

2 20% 

Hoje em dia existe a Comissão de Assédio 

Reuniões, conversas orientadas por 
grupos e sindicato 

Ações não-
institucionais 

3 30% 

No sindicato já aconteceram algumas 
reuniões, palestras e distribuição de 
cartilhas (2) 

Não há nenhuma indicação de como agir 
no caso de sofrer ou presenciar assédio 
moral até onde eu sei. Quando relatei para 
um colega a resposta que tive era de que 
eu iria me queimar e que não ia dar em 
nada 

Não há 1 10% 

4.5. Entrevistas 

Todos os pesquisados que participaram do questionário online foram 

convidados para participarem da entrevista, através da pergunta nº 37. O 

preenchimento da resposta para esta pergunta não era obrigatório para o envio do 

questionário, porém das 41 respostas dadas para o convite, 28 confirmavam a 



136 
 

participação e 13 declaravam que não participariam da entrevista pelos motivos 

apresentados na tabela 17: 

Tabela 17 – Justificativas apresentadas pelos pesquisados que declararam que não queriam 
participar da entrevista 

Respostas Categoria Frequência Percentual da 

Frequência 

Não  Não 1 7,7% 

Não me sinto confortável para isso Não me sinto 
confortável 

3 23% 

Já sofri assédio, ele ainda ocorre, mesmo que 
agora seja velado, mas não vou me identificar 
porque relembrar isto me faz mal, termino o 
questionário em lágrimas. 

Acho que posso contribuir, mas não me sinto à 
vontade para isso. Prefiro não me expor. 

Já fui orientada a denunciar, inclusive, mas tenho 
dúvida ainda para entender o limite entre lidar 
com uma pessoa extremamente irritante ou 
estar, de fato, sofrendo assédio moral 

Não sei 
(dúvida) 

4 30,8% 

Não sei se configura assédio. (2) 

Acho que não tenho muito a acrescentar, mas 
estou à disposição. 

Nunca fui assediada Nunca fui 
assediada 

4 30,8% 

Nunca me senti assediada 

Não, porque diante dos conceitos apresentados 
considero nunca ter sido assediado moralmente. 

Jamais fui assediado 

Uma dica: Alguns chefes de departamento da 
Instituição são abusivos e aproveitam-se de seus 
cargos para fazer o que quiserem da vida dos 
professores. Discordar deles é assinar sentença 
de punição. Quem me dera pudesse colocar o 
nome de um deles aqui! Pensei em processá-lo, 
mas descobri que ele era protegido de pessoas 
que ocupam cargos importantes na instituição. 
Minha conclusão é que não temos como nos 
safar, o jeito é ir concordando com tudo, mesmo 
sem de fato concordar! E ir tentando ser o mais 
invisível possível, para não ficar na mira dos 
abusadores de poder! Uma pena, pois tiraram de 
mim, o prazer de lecionar, talvez eu me recupere, 
talvez não! 

Medo de 
retaliação 

1 7,7% 

Das 28 entrevistas agendadas, doze não se efetivaram, por motivos diversos, 

desde a dificuldade de conciliação de horários entre a pesquisadora e o(a) 

pesquisado(a) até a desistência de última hora. 

A seguir, apresenta-se na tabela 18, o perfil dos entrevistados. 

Tabela 18 – Perfil dos Entrevistados 

Respostas Frequência Percentual da 

Frequência 
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Idade, 

De 25 a 38 anos 10 62,5% 

De 39 a 49 anos 2 12,5% 

De 50 a 62 anos 4 25% 

Sexo 

Feminino 13 81,2% 

Masculino 3 18,8% 

Formação Acadêmica 

Superior completo 2 12,5% 

Pós-Graduação (Lato Sensu) 4 25% 

Mestrado 5 31,25% 

Doutorado 2 12,5% 

Doutorando 3 18,75% 

Tempo de trabalho na Instituição 

Até 5 anos 8 50% 

De 6 a 15 anos 6 37,5% 

Mais de 15 anos 2 12,5% 

Cargo que ocupa na Instituição 

Servidor Técnico-administrativo 5 31,3% 

Servidor Docente Efetivo 11 68,7% 

Função que exerce na Instituição 

Professor Regente de Turma 8 50% 

Técnico Administrativo em 
Educação 

5 31,3% 

Diretor Pedagógico e 
Coordenador 

3 18,7% 

Observou-se que a maioria dos pesquisados que participaram da entrevista, 

tinha idade entre 25 e 49 anos, era do sexo feminino, tinha formação acadêmica em 

nível de Pós-graduação, trabalhava na instituição até 15 anos, ocupava o cargo de 
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docente efetivo e desempenhava a função de regente de turma. Os que ocupavam 

cargo técnico-administrativo representavam 37,5% dos entrevistados. 

 O roteiro de perguntas, que orientou as entrevistas, tinha a finalidade de 

entender a concepção de assédio moral do entrevistado (Pergunta 1), identificar as 

características do assédio moral vivenciado pelo entrevistado: nexo causal, tipo, 

frequência e quantidade de pessoas envolvidas (Perguntas de 2 a 4), conhecer a 

reação do entrevistado após o fato ocorrido (Perguntas 5 e 10), verificar se o fato 

ocorrido com o entrevistado foi compartilhado com outras pessoas e se houve 

repercussão no ambiente de trabalho (Perguntas 6 a 9) e conhecer a opinião do 

entrevistado sobre as possíveis formas de prevenção e combate ao assédio moral, 

que poderiam ser aplicadas dentro da instituição (Pergunta 11). Ao final da entrevista, 

a pesquisadora deixava o entrevistado a vontade para fazer perguntas sobre a 

pesquisa ou relatar algo que ele quisesse contar sobre o assédio moral, mas que não 

havia sido perguntado durante a entrevista. 

Para analisar os dados qualitativos coletados nesta etapa, utilizou-se a técnica 

de análise de conteúdo (BARDIN, 2009). Inicialmente, os dados coletados através da 

pergunta 1, foram organizados e codificados, isto é, as palavras e frases que tinham 

sentidos similares foram agrupadas. A partir dos elementos de significação 

constitutivas das mensagens foram criadas e descritas as categorias. Em seguida, 

foram realizadas as inferências considerando a frequência com que apareciam em 

cada grupo de respostas. E para finalizar, os dados foram interpretados e 

fundamentados conforme o referencial teórico da pesquisa. Para preservar as 

identidades dos entrevistados, utilizaremos a letra E (entrevistado) seguida de um 

número de 1 a 16. 

 Pergunta 1 – Concepção de assédio moral dos entrevistados 

 A análise dessas respostas gerou categorias similares as dos dados coletados 

na pergunta do questionário de nº 15 (que solicitava ao respondente que definisse o 

assédio moral em uma única palavra). A seguir, apresentamos as categorias criadas: 
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Categoria: Humilhação 

(E1) Toda conduta que visa diminuir a pessoa no ambiente profissional seja por 

características de ordem pessoal ou de crença, de valores, de convicções ideológicas, 

de convicções técnico-científicas ou acadêmicas.  

(E2) (...) ou fazendo com que você fosse ridicularizado pelas pessoas ou que falassem 

de você pelas costas, para os outros, dentro do ambiente de trabalho.  

(E3) É toda conduta praticada por uma pessoa com a intenção de humilhar, 

menosprezar e constranger uma pessoa para que ela seja dominada ou repelida de 

um ambiente social. 

(E9) Eu acho que o assédio moral é uma forma de abuso que se dá dentro de uma 

relação de hierarquia e que nessa hierarquia, você desqualifica o que está submetido, 

né. Pelo menos, o que eu verifico na experiência, é isso. Então, nessas relações 

hierárquicas, você é submetido pela função e você acaba tendo que se submeter para 

além do que a tua função determina, porque você tem uma relação de poder ali te 

pressionando. 

(E13) Seria todo tipo de conduta que uma pessoa no ambiente de trabalho tem, que 

pode acabar humilhando os funcionários, eu acho que é mais esta questão da 

humilhação né, para mim, aí está muito envolvido com a humilhação com palavras 

com atitudes que rebaixam um outro servidor, o outro empregado, que tem um 

controle excessivo, são atitudes que muitas vezes são desnecessárias no ambiente 

de trabalho, mas que acabam contribuindo para humilhação e o rebaixamento. 

(E14) Reprimir por qualquer coisa a pessoa, às vezes, por uma simples bobeira fazer 

algum tipo de repressão por alguma coisa que não era necessária na frente dos 

outros. 

Categoria: Constrangimento 

(E3) É toda conduta praticada por uma pessoa com a intenção de humilhar, 

menosprezar e constranger uma pessoa para que ela seja dominada ou repelida de 

um ambiente social. 

(E6) Eu acho que é constrangimento da pessoa, inviabilizar a pessoa de exercer o 

que é a atribuição dela. 
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(E10) O assédio moral na minha opinião é qualquer prática que, no ambiente de 

trabalho especificamente, cause constrangimento público e que é executada. 

(E11) Eu entendo que o assédio moral é uma ação deliberada de alguém que é 

hierarquicamente superior a você, que tem um cargo superior a você e que te provoca 

constrangimentos tanto no coletivo quanto no particular, mas que também pode vir de 

um grupo de servidores hierárquicos ou iguais a você e que também podem causar 

algum tipo de constrangimento pelas suas posições, pelas suas crenças, pela forma 

como você trabalha. 

(E15) Eu entendo por assédio moral, tudo que gera um tipo de constrangimento, 

desconforto, mal-estar para o trabalho de determinada pessoa, que trabalha naquela 

instituição.   

(E16) Assédio Moral é uma situação, uma condição, onde você é submetido a uma 

questão de constrangimento do ponto da posição hierárquica. 

Categoria: Abuso de Poder 

(E5) (...) o assédio moral parte de uma pessoa que tem mais poder hierarquicamente 

para uma pessoa que tenha um poder mais limitado dentro desta hierarquia numa 

instituição, por exemplo. 

(E9) Eu acho que o assédio moral é uma forma de abuso que se dá dentro de uma 

relação de hierarquia e que nessa hierarquia, você desqualifica o que está submetido, 

né. Pelo menos, o que eu verifico na experiência, é isso. Então, nessas relações 

hierárquicas, você é submetido pela função e você acaba tendo que se submeter para 

além do que a tua função determina, porque você tem uma relação de poder ali te 

pressionando. 

(E10) (...) prática que é executada por um superior em relação a alguém que tem 

hierarquicamente um cargo inferior. Um chefe, um coordenador em relação a um 

docente ou de algum outro cargo, técnico ou enfim, que esteja numa hierarquia 

abaixo. 

(E12) Eu entendo como uma falta de respeito ético-profissional ao próximo com o uso 

de poder. Principalmente um poder que não é legalizado, mas é legitimado por outros 

sujeitos que estão ao redor deste indivíduo que comete o assédio moral. Em resumo 

é uma falta de respeito ético profissional com o abuso do uso de poder. 
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Categoria: Exclusão 

(E2) (...) chega a hora do almoço todo mundo vai almoçar e ninguém te chama todo 

mundo vai sair depois do trabalho e não vai te chamar. As pessoas te excluírem por 

algum motivo e isso pode ser de ordem religiosa (...) ou por ordem sexual também, 

só que muito se confunde também, o assédio moral com a assédio sexual, né.  

Categoria: Perseguição 

(E2) para mim, o assédio moral que eu sinto seria você ter repetidamente alguma 

pessoa pegando no seu pé no trabalho.  

(E5) Assédio moral para mim, é algo relacionado a algum tipo de perseguição dentro 

dos ambientes em que existem uma relação de poder envolvida (...) 

Categoria: Desestabilizar 

(E4) Eu vejo o assédio moral como uma ação que leva o indivíduo a um sofrimento, 

a uma perda de equilíbrio, a um desgaste emocional que vai comprometer na sua 

produção, na sua conduta, enfim, eu vejo assédio moral como algo negativo e que 

causa prejuízos à saúde de quem é atingido por ele. 

Categoria: Opressão 

(E8) No questionário, pediram para eu definir com uma palavra, eu coloquei opressão. 

Para mim, é a palavra que define o assédio moral. 

Categoria: Desrespeito Profissional 

(E12) Eu entendo como uma falta de respeito ético-profissional ao próximo com o uso 

de poder. Principalmente um poder que não é legalizado, mas é legitimado por outros 

sujeitos que estão ao redor deste indivíduo que comete o assédio moral. Em resumo 

é uma falta de respeito ético profissional com o abuso do uso de poder. 

Categoria: Ausência de Comunicação 
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(E14) Quando as pessoas passam a não passar serviço para o outro, a não dialogar, 

a não assim, às vezes, expor o tipo de serviço que a pessoa está envolvida, não 

passar o serviço para ela não deixar que a pessoa trabalhe e faça o seu melhor. 

Categoria: Atos que causam mal-estar no ambiente de trabalho 

(E7) Eu tinha impressão que o assédio moral era uma coisa que poderia acontecer, 

que ofende, que ofenderia alguma pessoa e que para acontecer teria que ter uma 

relação de hierarquia, mas no meu caso não aconteceu assim, foi uma inversão da 

hierarquia. Eu acho que é assédio moral qualquer situação que possa fazer com que 

a engrenagem, o sistema seja disfuncional. 

(E14) reprimir por qualquer coisa a pessoa, às vezes por uma simples bobeira fazer 

algum tipo de repressão, por alguma coisa que não era necessária, na frente dos 

outros. 

 Após a análise dos dados, podemos inferir que para os entrevistados, o 

assédio moral é todo ato de humilhação, constrangimento, perseguição, opressão, 

desrespeito profissional, ausência de comunicação, causado principalmente por um 

superior hierárquico que abusando do seu poder busca desestabilizar e/ou excluir o 

trabalhador, provocando o seu mal-estar no ambiente de trabalho. Podendo ser 

praticado também por trabalhadores, que estão na mesma posição hierárquica da 

vítima.  

Na tabela 19, apresentamos a frequência com que os elementos de 

categorização apareciam nos dados analisados. 

Tabela 19 – Lista de Categorias Criadas para a Definição de Assédio Moral 

Categoria Frequência Percentual 

Humilhação 6 23,1% 

Constrangimento 6 23,1% 

Abuso de poder 6 23,1% 

exclusão 1 3,8% 

Perseguição 2 7,6% 

Desestabilizar 1 3,8% 

Opressão 1 3,8% 

Desrespeito profissional 1 3,8% 
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Ausência de 

comunicação 

1 3,8% 

Atos que causam mal-

estar no ambiente de 

trabalho 

1 3,8% 

 

 Através das respostas dadas às perguntas de 2 a 10, elaborou-se um texto 

síntese dos relatos, que caracterizam o assédio moral vivenciado pelos entrevistados 

(nexo causal, tipo, frequência e quantidade de pessoas envolvidas, reação após a 

ocorrência do fato, sua repercussão e consequências no ambiente de trabalho). 

Para analisar os depoimentos, partiu-se da divisão dos dados em unidades de 

significado, possibilitando a construção de uma compreensão sobre as experiências 

vivenciadas no ambiente de trabalho. Para cada depoimento, elaborou-se uma 

síntese específica dos elementos de significação constitutivas dessas experiências. 

Estes dados serviram para compor uma síntese, que incluiu elementos comuns a 

todos os casos relatados. A técnica de análise de conteúdo empregada (BARDIN, 

2009) possibilitou, a partir dos depoimentos fragmentados nas transcrições das 

gravações, constituir um sentido para cada história e construir um nexo entre as 

situações vivenciadas no ambiente de trabalho, o processo de adoecimento (para 

alguns) e as consequências para a vida do(a) servidor(a) e para o trabalho 

desenvolvido na instituição. Os relatos apresentados a seguir, expressam as 

experiências dos 16 entrevistados, que relembram o drama vivido. As entrevistas 

foram agrupadas de acordo com o tipo de assédio identificado: Assédio Moral Misto 

(Entrevistados 1, 3, 4, 7, 11 e 12); Assédio Moral Vertical Descendente (Entrevistados 

2, 5, 6, 8, 9, 10 e 13); Assédio Moral Horizontal (Entrevistado 15); Assédio Moral 

Vertical Ascendente (Entrevistado 16).  

Para preservar suas identidades, utilizaremos a letra E (entrevistado) seguida 

de um número de 1 a 16. Os trechos que aparecem em itálico, representam a fala 

literal do entrevistado. 
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Casos de Assédio Moral Misto: 

Entrevistado 1 

E1 é técnico-administrativo da Instituição, relata algumas situações 

humilhantes que vivenciou durante os anos 2015 e 2016, quando percebeu que 

estava sofrendo assédio moral. Em 2016, isso ficou evidente para mim, quando eu, num 

momento de limite, me percebi não mais capaz de suportar o peso do sistema. 

Diz que ficou surpreso com a constatação, pois devido aos cargos de chefia já 

ocupados na Instituição pesquisada e a sua formação em Direito, conhecia o assédio 

moral apenas conceitualmente. Ele nunca havia imaginado, que pudesse passar por 

isso.  Inclusive citou, que durante o exercício de um dos cargos que ocupara, teve a 

oportunidade de atender por diversas vezes pessoas, que se consideravam 

assediadas, mas não imaginava que isso poderia acontecer com ele. Ele sempre teve 

uma postura crítica no ambiente de trabalho e sempre questionava, pois sabia que a 

atuação no serviço público deve ocorrer de acordo com um ordenamento, uma norma 

interna, uma lei, um decreto. E quando percebia que algo estava errado, denunciava 

internamente. Ele considerava que muitas vezes era inconveniente a gestão devido a 

sua postura crítica, mas em outras era conveniente devido aos seus conhecimentos 

na área de direito e a sua postura profissional. Porém atualmente, ele acredita que a 

partir do momento, que ele não foi mais considerado útil, foi descartado. Ele cita, o 

seu afastamento do último cargo de chefia, que ocupou, como sendo um exemplo 

disso, pois dentro do setor, ele era a única pessoa que tinha a formação específica 

para exercer aquela função. Ele relatou que desde que havia iniciado neste cargo (em 

dezembro de 2014), recebia tarefas, que não estavam relacionadas a atividade fim 

daquele setor. Eu sempre dizia que isso era um desvio conceitual. Na sua opinião, 

havia uma guerra de interesses entre dois setores da instituição e por este motivo, o 

seu setor estava sendo subutilizado e ele discordava disso, porque poderia contribuir 

para o desenvolvimento da instituição com os seus conhecimentos. Lutar contra 

aquela situação já estava o deixando literalmente exausto. Em 2016, ele já não tinha 

forças para lutar. Neste período, ele era excluído dos fóruns de decisão e isso 

causava nele um mal-estar absoluto. 

As reuniões começavam a ser marcadas com a minha equipe e sem 

o meu conhecimento e aquilo me causava um mal-estar absoluto eu 

sou de uma área, a equipe que eu tenho que acompanhar, orientar é 
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chamada para reunião com níveis hierárquicos superiores ao meu e 

eu não sou nem comunicado. No dia seguinte, uma semana depois, 

eu fico sabendo, porque os funcionários vêm falar comigo 

envergonhados do que estava acontecendo e era assim que 

acontecia, às vezes, eu estava em casa e recebia ligação que tinham 

marcado uma reunião no horário em que eu não estava mais (na 

instituição). 

Ele explica que gostava de chegar cedo para dar tempo de cumprir as 8h 

diárias de trabalho e conseguir sair a tempo de não pegar um trânsito ruim, pois 

residia longe, mas as reuniões eram sempre marcadas após o seu horário de saída. 

E não foi uma, não foram duas, não foram três, foram várias vezes. 

Na primeira eu reclamei, na segunda eu reclamei, na terceira, já 

reclamei menos, na quarta, eu já nem ligava. Eu já ficava sabendo do 

que tinha acontecido, então eu me reunia com os meus funcionários 

e perguntava o que aconteceu, o que foi decidido. 

E1 conta que seus superiores mudavam a forma como ele já tinha se 

organizado com a sua equipe, sem o consultar, mudavam os produtos, que tinham 

que ser entregues. E quando ele reclamava, era destratado. 

Quando eu ia questionar isso para uma Instância superior surgia 

argumentos dos mais idiotas possíveis dizendo que eu estava com 

ciúme de beltrano e ciclano. Você é muito imaturo, eu ouvi isso. Você 

é um rapaz de trinta e poucos anos, você não entende, eu estou aqui 

há 20 e poucos anos, há 30 e poucos anos, você tem de idade, o que 

eu tenho de colégio. Eu vi argumento do tipo assim: você nunca vai 

crescer aqui dentro, você não entende o que são as pressões políticas 

(...) 

Assim como aconteciam reuniões como os servidores do setor, que ele 

chefiava sem o seu conhecimento e participação, também eram realizadas reuniões 

com outros setores, que tratavam do assunto da sua área de atuação. E depois disso, 

ele só era informado sobre o que deveria executar, sem direito de opinar. Quando 

contestava, era novamente destratado: dizia que eu era insubordinado, eu fui taxado várias 

vezes de esquerdopata, que eu precisava perder a minha esquerdopatia, essa minha veia de 

contestação. 

  Apesar disso, ele respondia que aquilo que estava sendo dito era um elogio 

para ele e que não deixaria de ser assim. Também relatou que algumas vezes era 
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chamado na sala da sua chefia para ser chamado atenção, na frente dos servidores 

de sua equipe, sem ter direito a voz para se defender.  

As pessoas que estavam diretamente envolvidas nas situações e que criavam 

este mal-estar no ambiente de trabalho, eram a sua chefia imediata e a servidora que 

compartilhava a sala de trabalho com a sua chefia, que na sua opinião, era quem 

desejava ocupar o seu cargo.  

Eu demorei muito tempo para perceber de onde vinham as 

resistências ao meu trabalho, eu tinha embates diretos com a minha 

chefe imediata, que sempre estavam no campo do que eu acreditava 

ser o melhor para a minha área de atuação, mas as medidas que eu 

adotava, as orientações que eu dava para a minha equipe, os 

produtos, que a gente pretendia entregar, não se traduziam em 

resultados dentro do que eu esperava e aí o gap entre o que era 

planejado e as respostas que vinham,  durante muito tempo me 

causavam uma dúvida, eu me recusava acreditar que a minha chefe 

imediata tinha uma parcela de envolvimento nisso e me incomodava 

muito. 

Ele suspeitava que havia uma tentativa de desqualificá-lo como diretor daquela 

área, para que outro servidor, ocupasse a sua vaga; e isto ficou mais evidente quando, 

em março de 2016, recebeu um comunicado (sem a apresentação de nenhuma 

justificativa) de que deveria deixar o cargo de chefia, que ocupava num prazo de dois 

dias.  

Todas as atitudes dela transparecia que tinha a intenção de me 

desqualificar para me mostrar como alguém incapaz de estar ali 

naquela função, isso se tornou um pouco mais evidente quando da 

minha saída, a intenção da minha chefe de pôr ela no meu lugar e a 

resistência que a própria equipe teve com relação a esse nome e 

apresentou o nome de uma outra pessoa da própria equipe para me 

substituir. 

E1 relata que conversou sobre os fatos ocorridos e as situações de humilhação 

com servidores da sua equipe de trabalho e com um outro chefe de setor, a quem 

pediu ajuda para ser seu intercessor junto a sua chefia, mas que acabou desistindo 

deste auxílio, pois tinha receio de prejudicar o colega. Disse também que após a 

dispensa do cargo, sofreu muito, pois atuava no setor desde dezembro de 2014 e 

queria colocar em prática tudo que havia preparado ao longo dos anos e o que 
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recebeu em troca foi só retaliação de pessoas, que ele acreditava, que não pudessem 

fazer isso com ele. Além disso, teve enxaqueca, diarreia, isto é, sintomas que foi 

somatizando. Estava doente com o que estava acontecendo ali, elas estavam tentando me 

desautorizar da função que estava exercendo. 

O que o ajudou bastante neste processo foi o carinho e o apoio, que ele 

recebeu da sua equipe, pessoas com quem ainda mantém contato e amizade. E1 não 

fez nenhuma denúncia porque ficou com medo de retaliação e também porque foi 

acolhido num outro setor da Instituição e lá estava se sentindo confortável. Ele explica 

que as consequências das situações de perseguição e humilhação vivenciadas para 

o trabalho exercido na instituição foi a desmotivação. 

Eu não sou o mesmo de 5 anos atrás, eu não tenho mais motivação 

nenhuma sabe, né. Eu fazia cursos, eu alinhava toda minha formação 

acadêmica com o que eu vivia aqui dentro do colégio, quando eu ia 

ocupar a minha vida com cursos, eu pensava no curso que ia trazer 

algum resultado para cá, hoje em dia, minha cabeça está toda fora 

daqui, entendeu? Se eu tiver que fazer um curso, alguma coisa para 

eu melhorar profissionalmente como advogado, não tem mais vínculo 

com o colégio, porque para mim, é muito triste, porque eu gostaria de 

continuar sendo a pessoa que eu era (Engraçado, eu tenho que falar 

isso, né). É porque, pensando assim de forma consciente, eu gostaria 

de ser aquele profissional, que eu era antes: alinhado, comprometido 

com o meu desenvolvimento profissional, mas hoje em dia, eu não 

tenho mais motivação. 

Entrevistado 3 

 E3 é docente efetiva da Instituição e relata que sofreu assédio moral entre os 

anos 2011 e 2015. Ela conta que vivenciou várias situações humilhantes e de 

perseguição, que ocorriam frequentemente, principalmente em momentos pós-greve, 

pós-denúncias ou quando pretendia desenvolver uma proposta de trabalho 

diferenciada. Relata também, que ao final destes quatro anos, adoeceu. 

Eu sofri assédio moral durante 4 anos, foram várias situações que 

ocorreram no ambiente de trabalho como por exemplo, boicotar o meu 

trabalho, escondendo ou subtraindo meus materiais de trabalho, 

sabotando as minhas atividades ou tirando a sua exclusividade, 

fazendo críticas excessivas ou desmerecendo as minhas propostas, 

me ridicularizando em público e espalhando boatos. Tudo isso 

acontecia, geralmente, depois que eu fazia alguma denúncia sobre 
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alguma irregularidade, ou quando eu ia desenvolver uma proposta de 

trabalho diferenciada ou após um período de greve. Em 2011, ia 

acontecer uma Mostra Pedagógica, onde minha turma apresentaria a 

simulação de um vulcão. Como eu atuava com turma de 1º ano do 

Ensino Fundamental e a coordenadora havia achado aquela proposta 

inadequada para a faixa etária, os responsáveis dos meus alunos não 

receberam o bilhete que informava o horário da apresentação coletiva 

de abertura do evento. Resultado, no dia da Mostra, no momento da 

apresentação, apenas os meus alunos não se apresentaram. No 

início, eu fiquei pensando que nenhuma criança viria para Mostra e eu 

só consegui entender o que estava acontecendo, quando os 

responsáveis iam chegando e dizendo que não haviam recebido a 

comunicação sobre aquele horário. Depois, eu ainda descobri que 

foram entregues dois bilhetes sobre a Mostra e a minha turma, não 

havia recebido um deles, que comunicava sobre a apresentação de 

abertura do evento. No ano 2012, eu tive a minha carga horária de 

trabalho aumentada sem a minha concordância e sem aumento de 

salário. Em 2013, eu fiquei sem receber o adicional de férias no meu 

salário de janeiro, só recebi em outubro, depois que reclamei. 

Frequentemente, a equipe de Direção passava por mim, e não me 

cumprimentava, algumas vezes também ficavam de cara feia, sem me 

dizer o motivo. Em outros momentos me cumprimentavam, como se 

nada tivesse acontecido. Em 2014, ocorreram muitos fatos. Algumas 

vezes, quando eu agendava a sala de vídeo, o cabo do aparelho 

sumia e só aparecia depois que acabava o tempo de aula e eu já tinha 

voltado com a turma frustrada para a sala de aula. Teve uma vez, que 

a pasta com os meus diários de classe sumiu e ficou desaparecida 

durante três meses. Quando apareceu foi devolvida para mim, pelas 

minhas chefes imediatas com a justificativa, que havia sido 

encontrado no mesmo lugar, que sempre ficava e que eu que não 

tinha procurado direito.  Uma vez, eu dei a ideia de fazer um blog com 

a minha turma na sala de informática, mas não foi autorizado. Porém, 

meses depois, um professor de uma outra turma apresentou o blog 

produzido pela turma dele nas aulas de informática. Às vezes, eu 

chegava na sala dos professores e todos os colegas saíam e me 

deixavam sozinha. Muitas vezes, eu sempre era a última a saber 

sobre os combinados, que estavam sendo feitos na escola. Uma vez, 

uma colega disse para mim, que assim que ela chegou no Campus foi 

advertida pela Direção para não fazer amizade comigo porque eu era 

uma pessoa perigosa. No final de 2014, dois meses depois de eu ter 
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feito uma denúncia contra aplicação de provas, de uma Instituição 

externa, para os meus alunos, no horário da minha aula, sem o meu 

consentimento nem dos responsáveis das crianças, minha chefe abriu 

um processo administrativo me desqualificando como profissional. No 

dia da aplicação desta prova, após eu ter manifestado a minha 

discordância, uma das diretoras interrompeu a minha aula dizendo 

que as crianças fariam a prova sim, porque ela era diretora e quem 

mandava ali era ela. Este foi o período mais difícil, porque eu já estava 

desgastada e sem forças para continuar resistindo a toda aquela 

pressão. Em 2015, eu já estava sem forças, cansada, até microfone 

eu precisava usar para dar aula. Eu chegava na escola com muito 

medo do que poderia acontecer naquele dia, porque depois de tudo 

que elas fizeram, eu não sabia mais o que poderiam fazer contra mim. 

Em junho deste mesmo ano, adoeci e tive que me afastar do trabalho. 

 De acordo com E3, as pessoas que geralmente estavam envolvidas nesta 

situação, faziam parte da Equipe de Direção, havia também algumas coordenadoras 

e orientadoras pedagógicas, professores efetivos e contratados. E3 sempre 

procurava suas colegas de trabalho para contar o que estava acontecendo, com a 

intenção de alertá-las e de desabafar, também. Ela relata que suas colegas, que 

faziam parte do seu círculo de amizade, também eram assediadas.  

Todas as colegas que faziam parte do meu núcleo de amizade sofriam 

assédio moral. Algumas com mais intensidades e outras com menos. 

Inclusive, elas eram assediadas pelo simples fato de não se afastarem 

de mim. Acho que principalmente, por isso. E eu durante os quatro 

anos, já estava acostumada a perder amizades, por causa disso. 

 Ela enfatiza que fez uma denúncia pública numa palestra sobre assédio moral, 

realizada na própria instituição; fez também, através de um vídeo, que foi publicado 

com o apoio do sindicato; e também registrou um Comunicado de Acidente de 

Trabalho (CAT/SP), devido ao seu adoecimento. Considerou importante a realização 

das denúncias, mas informou que o assédio moral não foi reconhecido pela instituição 

e que ninguém foi punido. 

O processo de Sindicância foi aberto pela Corregedoria em 

decorrência do Comunicado de Acidente de Trabalho. Foi realizada a 

divulgação da denúncia para toda a comunidade escolar através de 

um  vídeo, gravado pelo sindicato e também numa palestra, realizada 

no colégio. Politicamente, a repercussão do vídeo foi muito 
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importante, pois a equipe do Campus ficou exposta para todo o 

colégio e uma parte dessas pessoas saiu de lá, pediram transferência. 

Administrativamente, nada foi analisado com a devida seriedade. O 

processo de sindicância foi lento, cheio de vícios, contradições e 

arquivado com a conclusão de que o assédio moral não havia 

ocorrido. Nele, somente a minha Chefe imediata da época pôde incluir 

documentos. Não foi me dada a oportunidade de juntar provas ao 

processo e nem todas as pessoas citadas foram chamadas para 

participar da oitiva.  

 E3 encerra a entrevista com o relato do seu processo de adoecimento e as 

consequências para o trabalho desenvolvido na instituição e para a sua vida. 

Eu adoeci. ainda estou em tratamento. Tenho fibromialgia e 

depressão. Fiquei com distúrbio do sono, sentia muitas dores e 

cansaços a ponto de não conseguir ficar de pé. Fiquei com a minha 

vida pessoal e profissional toda desestruturada. Tive que pedir 

transferência de Campus, mudei de residência para ficar mais próxima 

dos meus locais de trabalho. Passei muito tempo de licença médica e 

somente dois anos depois de tratamento, que consegui voltar a uma 

rotina mais equilibrada de vida e de trabalho (em 2017). Eu só percebi 

as consequências que ocorreram no meu trabalho, depois que eu fui 

me conscientizando do que era o assédio moral. Eu fiquei durante 

muito tempo desanimada, com dificuldade de concentração, fiquei 

muito agressiva com as pessoas e comecei a ter dificuldade de me 

relacionar com elas. Também, comecei a faltar com frequência ao 

trabalho. Não sentia mais vontade de estar no colégio. 

Entrevistado 4 

 E4 é docente efetiva da Instituição e relata que vivenciou situações 

humilhantes e constrangedoras no ano 2014, quando chegou na instituição. Ela 

acredita que as situações ocorreram devido ao seu comportamento de defender as 

suas próprias ideias e comunicá-las. Os fatos ocorridos geraram consequências para 

o seu trabalho, para a sua vida pessoal e para sua família. 

Ao entrar na Instituição eu fui recebida de uma maneira bem diferente, 

bem gostosa, bem amável e depois de um tempo eu descobri que 

aquilo não era verdadeiro. Principalmente, quando eu comecei a 

colocar as minhas opiniões e me expor. Eu passei situações de 

constrangimento, eu fui envergonhada em público, eu me senti 
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envergonhada, foram situações que me levaram a ter um 

comportamento diferente com a minha família e comigo mesma, que 

eu precisei fazer o uso de medicamento. Eu tive uma situação muito 

constrangedora em 2014, que me levou a sofrer um acidente 

automobilístico saindo do colégio. Peguei uma licença de 10 dias, 

coisas que eu nunca tinha passado, tive crises fortes (emocional), 

tinha medo de entrar no trabalho, eu chorava, eu ficava olhando para 

ver se o carro das pessoas com quem eu me sentia ameaçada estava 

lá,  estacionados, para eu me preparar emocionalmente para entrar 

na Instituição. Foi assim, um momento de muito sofrimento, uma 

situação pontual que não me faz esquecer. Eu fui chamada à direção 

para ser comunicada de que eu não daria continuidade ao trabalho 

que eu estava desenvolvendo de mediação com um aluno (especial), 

que tinha um envolvimento forte comigo afetivo e profissional também. 

(...) O colégio sabia que eu estava fazendo uso da comunicação 

alternativa, iniciando o trabalho e eu fui surpreendida na sala da 

direção com a notícia de que eu não iria mais continuar o trabalho. Eu 

passei por isso, duas vezes, mas o primeiro foi mais impactante, que 

foi quando eu resolvi denunciar o que estava sofrendo, foi logo no 

início foi a primeira situação de assédio, que eu sofri. 

 Ela conta que os fatos ocorridos, aconteciam de forma velada, mas eram muito 

agressivos.  

A coisa ficou frequente e assim, é alguma coisa, era algo que só eu 

sabia que estava acontecendo. Era uma ação velada por parte do 

agressor, porque me senti muito agredida, então eu vou classificar a 

pessoa como agressor e não foi uma pessoa só, foi uma equipe, mas 

ficava claro assim, por toda e qualquer recusa de trabalho que eu 

propunha na época. Era uma questão de assédio mesmo, era uma 

questão pessoal, eu me sentia ameaçada pela diretora-geral do 

campus, coordenadores também, e na época OPs (Orientadoras 

Pedagógica). 

 E4 pontua que conversou com algumas amigas porque queria compartilhar e 

verificar se o que ela estava sofrendo era real ou se ela que estava exagerando.  

Conversei com duas amigas que eram as únicas amigas que eu tinha 

na instituição, que eu estava no isolamento, quase que total. Porque 

é uma situação que me gerava desconforto e eu queria compartilhar 

para buscar, se era algo pessoal ou era impressão ou se eu realmente 

de fato, estava sofrendo isso. Eu nunca me imaginei passar por isso, 
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eu presenciei também situações com outros colegas, mas nem todos 

falavam, mas era recorrente esses tipos de situações humilhantes e 

constrangedoras, inclusive, até entre as assediadoras, elas se 

agrediam verbalmente. 

Ela denunciou a primeira situação vivenciada para a chefia máxima da 

instituição e também comunicou a sua chefe, que havia feito a denúncia. E relata, que 

obteve resultados favoráveis. 

O resultado foi uma intervenção da chefia máxima e a minha 

permanência por mais um período do meu trabalho, eu acredito que 

foi analisado por ele e pela equipe a situação, e ele consentiu a minha 

permanência (na função). Eu não esperava que isso acontecesse, eu 

fui surpreendida por isso. 

E4 considera que a denúncia repercutiu positiva e negativamente, pois apesar 

de muitas pessoas terem acreditado que ela estava vivenciando uma situação de 

humilhação por estar sendo retirada da sua função e a terem apoiado; outras, se 

aliaram a chefia imediata contra ela, para impedir que ela continuasse exercendo 

aquela função. 

Essa repercussão se deu para os meus pares, algumas pessoas 

achavam que foi um ato de muita ousadia e acabaram reconhecendo 

que as situações realmente aconteceram comigo, porque eram 

veladas, como eu disse no início; e outras (pessoas), que acabaram 

me impedindo de continuar exercendo a minha função porque faziam 

parte do círculo, do grupo que me assediava. 

Ela informa que após o 1º fato ocorrido percebeu que houve uma alteração no 

seu relacionamento com sua família e consigo mesma, precisou ser medicada e seu 

comportamento também mudou. Passou a ficar insegura na realização do seu 

trabalho. 

Até hoje, eu tomo remédio ansiolítico. Eu tive tremores, eu, ao falar 

da situação em congressos dentro da instituição, simpósio, eu, não 

conseguia falar. Eu perdia a voz, eu chorava, eu não consegui 

apresentar um pôster no outro campus e a Coordenadora da Seção 

(responsável máxima pela sua área de atuação) sabia disso e só dizia 

que isso ia passar (...) a insegurança né, você se sente insegura, o 

tempo todo. Você fica espantada o tempo todo e isso compromete a 
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qualidade do trabalho, porque uma vez que eu não me sinto tão 

segura, eu não estou 100%. 

Entrevistado 7 

 E7 é servidora docente e relata que sofreu assédio moral no ano de 2015, 

quando exercia o cargo de chefia na Instituição. Ela conta que exercia três funções 

no ambiente de trabalho, atuava como supervisora, coordenadora e regente de turma 

e que os problemas começaram a surgir depois que ela decidiu abrir mão de uma 

dessas funções por motivos pessoais; e começaram a fazer fofocas sobre ela. 

(...) um belo dia o chefe de departamento me pediu para eu assumir 

esse cargo que estava sendo criado, eu fui para esse cargo como um 

desafio, um desafio, porque assim, eu sou uma pessoa muito criativa 

e gosto de ajudar e tentar melhorar aquilo que eu estou achando que 

não está muito legal e como o cargo estava sendo criado tinha muitas 

coisas para fazer, muitas coisas para desenvolver. Eu assumi esse 

desafio e foi o problema maior pessoalmente, é que eu acumulei, eu 

dava aula, eu era coordenadora e ainda assumi este cargo de 

supervisão. (...) e até que eu não consegui mais ficar acumulando e vi 

que a minha vida pessoal e familiar, minha filha era pequena (...) e 

isso prejudicava muito a minha vida familiar, a vida da minha filha, 

então, eu resolvi abrir mão, não só por estes motivos pessoais, mas 

por outros motivos também do próprio trabalho. E eu tive que abrir 

mão deste cargo de confiança e logo que eu abri mão deste cargo de 

confiança várias pessoas começaram a fazer fofocada por trás, 

entendeu. E como a pessoa que assumiu o meu lugar, fui eu que 

indiquei e eu treinei esta pessoa, passei tudo para essa pessoa, tudo 

que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha desenvolvido e conversei 

com esta pessoa: - olha tudo que você precisar eu ainda vou estar 

aqui para te ajudar. Então, porque era até uma pessoa novata no 

colégio e aceitou o desafio de assumir aquele cargo, então, eu me 

prontifiquei de ajudar no que fosse preciso e continuei ajudando, 

fazendo coisas com que eu já tinha a prática de fazer e algumas 

coisas que eu achava que não era papel da supervisão, mas que é 

um papel da união entre os coordenadores, ali, que estavam atuando 

no mesmo local. Então, o que aconteceu, as pessoas começaram a 

falar que eu não largava o osso, que eu queria continuar mandando, 

que eu estava querendo pressionar o trabalho do colega, que tinha 

sumido e começaram uma série de fofocadas por trás e eu sem saber 



154 
 

o quê que estava acontecendo e de onde estava partindo tudo isso, 

permaneceu por vários meses até que eu fui falar com a chefia de 

departamento, na época e falei o que eu estava sabendo que estava 

acontecendo, isto e aquilo, e eu estou um pouco nervosa, porque com 

esta situação estou sem vontade de vir trabalhar e isso está 

prejudicando meu trabalho e tal e até que ele virou para mim, falou: - 

fica calma! Não leva isso, tão em consideração, não. Porque muitas 

vezes as pessoas estavam indo reclamar diretamente com ele, 

diretamente com o meu chefe e ele dizia não, não liga para isso, não. 

Isso aí, só tem uma resposta, só tem uma função. É, estão querendo 

te queimar porque acham que você vai ser candidatar a alguma coisa. 

Ai meu Deus, então quando ele me deu essa explicação eu realmente 

pensei que pudesse ser isso. Estão querendo me queimar, estão 

conseguindo, estão falando mal de mim, para várias pessoas.  

 Ela suspeitava que as fofocas partiam de duas colegas de trabalho, com quem 

estabelecia um vínculo de amizade e que com o passar dos dias, esta desconfiança 

se confirmou em decorrência de um equívoco cometido por uma delas, numa 

mensagem instantânea em Rede Social. Para E7, uma delas tinha interesse em 

ocupar cargos na instituição e pode ser que a via como uma ameaça ao seu propósito. 

(...) Quando eu estava na supervisão era uma pessoa que estava 

numa hierarquia abaixo, mas naquele momento, ela estava na mesma 

hierarquia, ela era coordenadora como eu e outra pessoa, que estava 

abaixo de mim, na hierarquia. E como é que, eu tive essa 

comprovação, eu já tinha ouvido falar de algumas pessoas que não 

gostam dela e eu não quis acreditar, porque elas eram pessoas que 

eu considerava amigas, amigas mesmo, inclusive, na época, eu ia 

fazer um festão de aniversário, ia convidar essas pessoas, elas 

estavam na minha lista de aniversário. Aí, eu não quis acreditar, até 

que cerca de meses depois, eu recebi uma mensagem de WhatsApp 

falando mal de mim, mesmo e a pessoa que me mandou esta 

mensagem e para outras pessoas, estava falando comigo ao mesmo 

tempo e aí mandou a mensagem enganada para mim. E eu percebi 

na hora, que as duas estavam em comunicação e ela havia mandado 

a mensagem errada para mim, eu tive a comprovação, ela tentou 

justificar o inexplicável, o injustificável. E a outra, eu não tive a 

comprovação do que estava acontecendo, mas na minha frente e tal 

nada, ela era tudo pelas costas, isso aconteceu em 2015. Eu larguei 

a supervisão em março de 2015. E esta outra pessoa, que eu 
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considerava amiga, sempre soube que queria almejar cargos aqui 

dentro, mas eu nunca quis disputar cargo com ninguém.  

 E7 explica a sutileza do processo de manipulação, que ocorreu no caso de 

assédio moral, do qual foi vítima: 

Isso mais ou menos acontece de forma muito sutil, que ninguém do 

nosso convívio, diz que a pessoa está te detonando. A coisa é feita 

de uma forma, tão assim, eu usei ardilosa, mas eu vou substituir a 

palavra por manipulativo, a coisa é tão feita assim, né, numa 

constituição, assim, tão bem arquitetada, que ninguém diz que a 

pessoa está tendo esta postura de detonação.  

 

 Ela conta que conversou sobre os fatos ocorridos com alguns colegas do seu 

departamento, que eram da sua confiança e que já haviam a alertado sobre o 

comportamento dessas pessoas. Sentiu-se culpada por tudo o que estava 

acontecendo por considerar estar vivenciando aquelas situações por causa do seu 

jeito amistoso de ser com as pessoas. 

Algumas pessoas com quem eu conversei dessas pessoas tinham me 

procurado, para me contar algumas situações, eu sempre assim 

escuto, mas eu nunca quero crer que aquilo ali está acontecendo. 

Então, eu fui realmente escutando o que as pessoas estavam me 

contando, mas procurando observar a situação e fazer uma checagem 

do que estava acontecendo ali e como eu te falei, que eram umas 

pessoas, que eu considerava como amigas, eu não queria mesmo que 

aquilo estivesse acontecendo. Eu conversei com algumas pessoas do 

meu departamento, algumas pessoas mais chegadas, que já tinham 

me avisado, me sinalizado sobre algumas posturas (...) em 

determinado ponto do processo elas se uniram para arquitetar esta 

situação toda, mas assim eu já tinha sido alertada por algumas 

pessoas do departamento, desde que a pessoa entrou e eu não quis 

acreditar. A culpa é minha também, por talvez ter misturado muito 

pessoal com profissional, porque eu sempre fui assim tentando me 

dar bem com todo mundo, como eu te falei da questão do 

relacionamento interpessoal. Eu acredito muito nesta questão, assim 

não que todo mundo precisa frequentar a casa de todo mundo, mas 

tenha um bom ambiente de trabalho, um bom convívio, respeito entre 

as pessoas, são situações que vão favorecer a sustentabilidade no 

processo de ensino-aprendizagem na instituição.  
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 E7 destaca a sua mudança de comportamento devido ao que estava 

acontecendo, pois ficou desmotivada, decepcionada com as pessoas que ela 

pensava, que eram suas amigas, sentiu vontade de aposentar-se, mudar de Campus 

e a consequência desses fatos, no ano seguinte, em 2016, foi a sua internação depois 

de um mal súbito ocorrido dentro do ambiente de trabalho. E apesar de tudo o que 

aconteceu E7 informa que não fez nenhuma denúncia oficialmente. 

(...) eu me fechei em reuniões, eu pouco falava, eu já não tinha mais 

aquele brilho nos olhos, estava tentando achar soluções dos 

problemas que estavam acontecendo. Eu realmente deixei de ser 

expansiva alegre, do jeito que eu sou, de falar com todo mundo, de 

chegar, enfim eu mudei muito o comportamento e essas pessoas 

vieram até mim, perguntar o que estava acontecendo e eu sem querer 

entrar em detalhes falei o que estava acontecendo comigo, às vezes, 

mais do meu ponto de vista, assim de que achava que eu tinha amigos 

e depois ter percebido que não eram tão amigos. Não eram tão 

amigos assim, quer dizer não eram nada amigos. O negócio foi assim, 

então, grave para mim. Este processo do assédio moral está muito 

assim, ligado com o bullying (...) se eu tivesse tempo de aposentadoria 

naquela época eu teria me aposentado na hora se tivesse até aquela 

aposentadoria proporcional. Talvez eu até teria me aposentado na 

aposentadoria proporcional porque eu estava com uma aversão a vir 

para o Campus, se eu pudesse mudar no meio do ano pedia para 

largar a coordenação e largar tudo eu teria ido para outro Campus. Eu 

estava vindo trabalhar assim, arrastada e o negócio assim, mexeu 

tanto que eu cancelei a minha comemoração de aniversário de 50 

anos, não fiz nenhuma comemoração neste ano e era uma 

comemoração que estava planejando a anos foi assim, uma flechada, 

né. E culminou no final de 2015 na jornada pedagógica aqui do 

Campus, eu cheguei no primeiro dia e tive que receber uma das 

minhas turmas e depois ficar um pouquinho com eles. Depois, eles 

foram encaminhados para o evento, nisso eu chamei a minha turma 

porque eu tinha que ficar com eles, lá no evento; e então comecei a 

passar mal, de ataque cardíaco. (...) Eu fiquei 24 horas internada 

numa UTI cardíaca para verificação, graças a Deus, foi dado um falso 

positivo, no dia nem aconteceu nada, eu acho que foi mesmo a 

combinação de um processo de estresse, que eu passei e que foi 

parar nisso e que depois desse dia eu comecei a tentar elaborar isso 

na minha cabeça, eu teria que enfrentar esta situação.  
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Entrevistado 11 

 E11 é servidor docente efetivo da Instituição e conta sua experiência de 

assédio moral vivenciada entre os anos 2012 e 2014. Ele conta que foi prejudicado 

em sua avaliação de estágio probatório, mas preferiu não recorrer do resultado por 

sentir muito medo de ser reprovado.  Ele relata, que possui divergências de ideias e 

concepções pedagógicas com a equipe gestora de seu Campus, mas que tem um 

grupo de colegas com quem tem afinidade e busca apoio. 

Eu trabalhei aqui desde 2012 de contrato e como efetivo a partir de 

2014. (...) Eu sei das minhas ideias, a priori, as pessoas têm ideias 

diferentes ou não e a gente vai para o campo de disputa, de debate, 

do diálogo, para ver se as nossas ideias coadunam. Aí, a gente vai, 

faz uma votação, até porque o consenso é raro. (...) Na minha primeira 

avaliação de estágio probatório, eu fiquei com a nota abaixo da 

mínima, eu tomei 58. Acabou sendo um caso raro aqui dentro do 

colégio. Algumas pessoas, que atuavam no setor de avaliação 

docente, na época, achavam que eu deveria recorrer, mas eu decidi 

não recorrer, porque fiquei com muito medo, muito receio do que fazer 

(...) não tinha data, não tinha hora, não tinha um registro formal de um 

servidor, de alguma família. As duas pessoas que participaram da 

minha primeira avaliação de estágio probatório, disseram para mim: - 

se você recorrer, eu fico do seu lado e se eu for chamada para me 

manifestar, me manifestarei a seu favor; mas aí, eu fiquei com muito 

receio, porque eu estava chegando na escola ainda, não sabia como 

que funcionava, era o meu primeiro ano, eu fiquei com muito medo de 

não passar no estágio probatório. Eu decidi ficar na minha, talvez 

tenha sido erro. Não, realmente foi um erro, mas ao mesmo tempo, a 

gente aqui tem um grupo de pessoas que pensam parecido, então a 

gente acabou criando um grupo, que se apoia nas tomadas de 

decisões. Eu também não sei se ele é hoje o grupo majoritário da 

escola, mas é um grupo que pensa parecido que é crítico que é 

reflexivo que se coloca e é isso me dá mais segurança. 

 Ele narra que foi assediado por servidores, que faziam parte da equipe gestora 

de seu Campus e por uma colega de trabalho; diz também, que conversou sobre as 

situações vivenciadas com seus familiares e com colegas de trabalho de seu grupo 

de relacionamento. 
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Eu tive a professora, que trabalhou comigo em 2014. Ela disse que eu 

era uma pessoa horrorosa de se trabalhar (...) Na minha avaliação de 

estágio probatório, propriamente dita, na qual eu falava, que eu não 

concordava com alguma coisa, mas ninguém dizia isso para mim: - 

olha, então, você pode escrever o que você não concorda. E eu fiquei 

ali argumentando durante duas horas tentando, mas não mudou nada, 

nem para esquerda nem para direita. As pessoas envolvidas eram a 

Direção Geral, a Direção do Campus, a vice, a Orientadora 

Pedagógica, a Coordenadora de Projetos e um servidor do Setor de 

Orientação e Supervisão Pedagógica, que tinha acabado de entrar 

(...) Eu conversei com familiares e com algumas pessoas desse grupo 

de servidores que eu te falei e o objetivo era me abrir, buscar apoio, 

buscar ajuda. Eu queria realmente saber, se tudo que eu estava 

fazendo era tão ruim realmente. 

 E11 relata uma situação em que outra colega também sofreu assédio moral, 

quando foi exposta numa reunião pela Direção Geral, que fez uma falsa acusação 

contra ela. 

A gente já sofreu coisas em reuniões coletivas. A última aconteceu 

com uma servidora, que era adjunta do Departamento. Elas acusaram 

a fulana de ter inventado que o gestor máximo da Instituição, solicitou 

a mudança de um cargo do Departamento (...) foi uma reunião muito 

ruim, foi uma reunião muito deprimente na qual a gente estava 

olhando para a colega e (pensando) ela mentiu, né. E aí ela teve o 

apoio dos professores mais próximos, que colocaram o seu ponto de 

vista naquela reunião. 

 Ele também conta que não denunciou as situações vivenciadas e que ficou 

muito inseguro quando recebeu o resultado da avaliação de estágio probatório, 

inferior ao mínimo estabelecido; explica que chegou a pensar em fazer outros 

concursos e sair da Instituição; e que mudou o seu comportamento para não receber 

mais retaliação. 

(...) foi um susto muito grande. E aí, nós passamos a nos guardar e 

resguardar. Eu fiquei muito inseguro, eu vi durante muito tempo, uma 

quantidade enorme de concursos para fazer, porque eu queria sair da 

colégio (...) Eu, de fato, repensei as minhas posturas. Eu acho, é claro, 

que algumas posturas poderiam ter sido sempre melhores, ou seja, 

mais respeitosas, mais claras, mais participativas. Apesar de eu achar 
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que o ano 2014 não foi esse o caso, eu repensei algumas das minhas 

posturas.   

Entrevistado 12  

 E12 é servidora docente efetiva da Instituição. Ela relata as situações 

humilhantes e constrangedoras vivenciadas em seu ambiente de trabalho. Destaca 

com pesar, a facilidade das pessoas de naturalizarem o assédio moral no cotidiano 

laboral e a sutileza dos assediadores nas suas relações com as vítimas. A 

entrevistada enumera vários episódios vivenciados, que classifica como assédio 

moral. 

(...) o assédio moral no meu ponto de vista é um pouco velado e 

naturalizado entre as pessoas, então ele não acontece diretamente só 

a mim, mas também as outras pessoas que a princípio, não se deem 

conta, não percebam o que está acontecendo com certo grupo, mas 

por exemplo, em alguma reunião pedagógica o ato de você exibir 

pejorativamente um outro funcionário diante dos demais; é o ato de 

você articular frases que denigrem a imagem de uma outra pessoa; 

que exponha essa pessoa, né. O ato de conduzir situações que pais 

(de alunos) se colocam contra os professores; o ato de não se tornar 

sensibilizado de uma maneira mais humana diante daquele 

Profissional ou diante daquela dificuldade que o profissional pode 

estar tendo, né. Um exemplo pessoal: estar trabalhando dando aulas 

na piscina, com várias turmas de maneira consecutiva e ao mesmo 

tempo, eu não ter direito de me ausentar por segundos para fazer as 

minhas necessidades fisiológicas. Ter que ouvir que a gente tem 

horário e tempo para fazer a nossa necessidade fisiológica, sendo que 

a gente não tem esse controle com o corpo humano, né. É por 

exemplo, ato de prejudicar algum servidor, em função deste servidor 

não concordar com todas as ordens; que um profissional que está 

naquele cargo pode acabar atribuindo as pessoas, então, por você 

discordar teoricamente por linha de pensamento você acaba sofrendo 

por isso, né. E um outro exemplo é numa reunião em que os 

professores deveriam ser convidados para falarem livremente, eu já 

fui cortada com violência verbal, impedida de falar num espaço em 

que eu não sei nem se a gente deve pedir para falar, né. Porque 

quando eu faço isso, eu estou dando um poder totalmente ao outro 

que me manda, né; mas num espaço onde os professores deveriam 

ser livres; possibilidades de voz e diálogo e não tem porque esse 
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assunto: - não é para ser falado; de acordo com a pessoa que faz o 

assédio moral, né. 

 

 Ela narra que as situações de assédio moral aconteciam com frequência, 

principalmente após o movimento de greve. Houve um fato com a sua avaliação de 

estágio probatório, ela considerou o resultado injusto, pois a equipe que a avaliou, 

não comprovou nada que justificasse a subtração da sua pontuação. Ela também 

questiona a ausência de solução para elucidação desses casos, por parte dos 

gestores da Instituição. 

Essas coisas ocorriam com frequência e principalmente porque eu 

resolvi, naquele momento, em 2014, aderir ao movimento de greve e 

então ocorriam com frequência. Ah, um outro exemplo também que, 

foi muito ruim, que eu me sentia assediada, foi a situação da minha 

avaliação de estágio probatório injusta não comprovada, não verídica, 

em que eu abri um processo para questionar aquela avaliação e nada 

foi feito e foi arquivado. Ou seja, ainda que o colégio diga que isso 

está sendo investigado, não sei até quando isso está sendo 

investigado. 

 E12 revela que, as diretoras, o coordenador de disciplina, alguns professores 

e técnicos estavam envolvidos nas situações de assédio moral, que sofria. Relembra 

de outro episódio vivenciado, em que presenciou uma colega sofrer violência verbal 

por tê-la ajudado. 

Contra mim, é a diretora-geral da instituição, diretoras pedagógicas e 

administrativas; e certos professores e certos funcionários que 

acabavam obtendo certos cargos por compactuarem com aquela 

gestão e o engraçado é que a gente vê o quanto as pessoas ficam 

reféns disso, né. O coordenador agia de diferentes maneiras no 

assédio moral, como também, compactuava com a direção geral nas 

decisões, né, e decisões autoritárias muitas vezes. Teve uma situação 

que me veio aqui na memória, de um caso que a diretora-geral gritou 

com uma funcionária, porque ela agiu de forma errada comigo, porque 

ligou para mãe de uma aluna solicitando autorização para que eu 

levasse a aluna na festa, na festa de formatura (...) ouve gritos com 

esta funcionária porque esta funcionária compreendeu a minha 

solidariedade de não permitir que a aluna faltasse a festa de formatura 

dela; e esta funcionária junto comigo ligou para os pais e depois 

acabou levando muito esporro, né; e inclusive ficou totalmente contra 
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mim, porque criou-se um tipo de  relação em que eu intencionalmente 

tivesse provocado aquilo e tivesse conduzido aquela secretária para 

que me ajudasse, naquele procedimento. Sendo que eu não tive 

intenção nenhuma de prejudicar aquela funcionária (...) a diretora 

chamou a sua atenção de forma violenta, né, violência verbal. Parou 

(de falar) porque achou que eu tinha sido mal-intencionada com ela, 

com essa funcionária. 

 Ela conta que compartilhou esses acontecimentos com professores de seu 

grupo de pesquisa e com a família em busca de apoio e para tentar entender se havia 

feito algo de errado. 

(...) com professores do grupo de pesquisa que eu faço parte e com 

família, muito, muito com a família. (...) é pedido de socorro é porque 

assim, o assédio, dependendo do quantitativo de pessoas que estão 

envolvidos contra você, cria uma ideia que você questiona se está 

certo ou não, né. Aquele grupo, né, conduz uma situação que aquilo 

mexe com teu psicológico, no sentido de você se auto questionar, se 

você está correto ou não; se aquilo é um assédio ou não; se aquilo é 

tão natural, como outras várias pessoas consideram como natural. 

Então, faz a gente mesmo nos questionar e ficar um pouco em dúvida 

se a gente está agindo de forma correta ou não. 

 E12 informa que não formalizou nenhuma denúncia porque estava em estágio 

probatório e preferiu somente solicitar a transferência de Campus. Mas destaca que, 

considerou o processo que questiona o resultado da sua avaliação, uma forma 

indireta de denúncia de assédio moral. 

É, formalmente, não. Até porque eu ainda estou no estágio probatório. 

Naquela época, principalmente porque eu estava em estágio 

probatório e depois uma das atitudes que eu tive foi ter a troca de 

Campus, porque aquilo estava me fazendo muito mal; era o meu 

primeiro ano de trabalho no cargo público e fui me deparar com a 

estruturação de uma escola pública com este tipo de gestão e isso me 

frustrou muito, me fez questionar em muitos sentidos a educação 

pública e aí eu pedi troca, mas formalmente, não. Apesar de que eu 

acho que este processo, por exemplo, quando eu questiono a minha 

avaliação do estágio probatório, ele é um exemplo de eu ter 

questionado este tipo de gestão, um tipo de avaliação indiretamente, 

mas como denúncia formal eu não cheguei a fazer esta contestação.  
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 Ela relata que por ter ficado pouco tempo, não adoeceu, mas que 

cotidianamente sentia muito medo de fazer algo errado. Ressalta que tinha dificuldade 

de conversar com a Diretora-geral por sentir medo e pelas dificuldades que eram 

criadas no Campus para evitar esta aproximação. E12 conta que depois desta 

sequência de fatos, o seu comportamento mudou; ficou mais tímida, com medo de 

falar. 

(...) eu acho que se eu tivesse continuado naquele Campus, eu ia me 

prejudicar muito mais, ficar doente (...) eu trabalhei durante aquele 

ano com muito medo de perseguição, eu realizava como realizo ainda 

doutorado, não havia nenhuma flexibilidade para mim; e a gente via 

que para outros profissionais havia flexibilidade, então eu trabalhava 

meio que com medo, assim todo dia você tem medo de chegar 30 

segundos atrasado. Você tem medo, é como se você tivesse que todo 

dia acordar para uma batalha sempre; e me criou uma timidez também 

no sentido de ter medo de falar também, porque eu não conseguia 

muito falar com a diretora, né.  

 E12 pondera que desde quando chegou ao Campus não foi bem recebida pela 

Direção, mas que as situações de assédio moral se intensificaram, principalmente 

após o movimento de greve e depois que ela se aproximou de determinadas colegas.

  

(...) quando eu cheguei no Campus eu lembro de uma reunião para 

minha apresentação, em que eu tive que pegar uma assinatura da 

diretora e ela teve uma fala meio grossa assim comigo; e aquilo já me 

assustou um pouco, mas depois que eu me aproximei de algumas 

colegas do Campus e em especial quando eu entrei no movimento de 

greve, eu acho que isso acentuou bastante a ocorrência do assédio 

moral.  

 

Casos de Assédio Moral Vertical Descendente: 

Entrevistado 2 

E2 é professor efetivo da Instituição e relata que sofreu assédio moral no final 

de 2017, quando foi nomeado para exercer pela segunda vez, o cargo que ocupa. Ele 

explica que foi indicado para o cargo devido os resultados de vários projetos 

desenvolvidos dentro do colégio, às premiações recebidas e ao fato de ser muito 
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popular na instituição. Porém, seu chefe antes de nomeá-lo fez com que ele 

vivenciasse situações constrangedoras. Primeiro, afirmou na sua ausência e na frente 

de várias pessoas, que não o nomearia, depois o deixou esperando por mais de três 

horas para receber atendimento e por fim, durante a conversa falou rispidamente com 

ele e o destratou.  

Eu fui indicado para esse cargo e o meu chefe não me nomeou. Ele 

pegou o papel da minha nomeação (eu não estava presente, estou 

falando segundo testemunhas oculares) e falou assim: esse daqui eu 

não vou nomear, não. E jogou o meu papel na mesa, assim, o papel 

com meu nome na mesa. E começou a falar que eu era mau caráter, 

que eu não tinha capacidade nenhuma. Segundo ele, alguém falou 

para ele que eu tinha falado mal dele. Nesta época, eu estava em 

missão nos Estados Unidos, em Stanford, pode ser também que isto 

tenha contribuído para esta rejeição. Porque o colégio não tem verba 

para mandar os professores para fora do Brasil e já que não tinha 

verba, eu queria fazer este curso, então, eu fui direto à SETEC pedir 

a verba e consegui uma verba muito boa para poder fazer este curso. 

Este curso é caríssimo, inclusive eu fui e levei dois professores e 

quando retornei recebi essa notícia, né. Ele mandou uma convocação 

marcando com a gente às 8:30h da manhã, só que ele só apareceu 

ao meio-dia, e nós ficamos lá mofando. (...) aí ele falou para mim, que 

ia me nomear, mas que ele era contra e eu fui embora.(...) Eu me senti 

muito humilhado e muito constrangido. Sinceramente eu perdi toda a 

vontade de trabalhar aqui nesta função. (...) Modéstia parte, nenhum 

servidor tem a minha qualificação para esse cargo, eu sou Doutor 

duas vezes, Doutor no Brasil em geografia e Doutor na Espanha, em 

educação. Eu ganhei vários prêmios, então tecnicamente eu lidero. 

Eu faço um trabalho muito bem feito, então eu fiquei muito chateado 

com esse negócio. Eu fiquei muito chateado, mas assim eu também 

tenho compromisso com meu Campus, aqui, né. (...)Teve um lance 

também, que ele ficou muito bravo comigo, porque eu cogitei a 

possibilidade de ser candidato ao cargo, que ele ocupa, né, um grupo 

me chamou e tal, mas a minha mulher está grávida e eu abri mão 

assim, da parada. Mas eu tenho interesse em ser candidato e algumas 

pessoas me falaram que ele achou um absurdo, eu ter cogitado e 

pensado nisso, estando tão pouco tempo na instituição e foi isso.  

 E2 conta que conversou com os seus colegas, que trabalham no mesmo setor 

e com outros que são mais chegados para se desabafar; e recebeu apoio de todos. 
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Ele afirma que não há outras pessoas em seu setor, que tenham vivenciado situações 

humilhantes como esta, mas que conhecia um outro caso, envolvendo o seu chefe e 

um grupo de colegas.  Elas pediram uma reunião com meu chefe, para explicar a situação (...) e 

ele recebeu as pessoas, mas antes das pessoas falarem ele foi super seco e grosseiro com elas, 

gritando, gritando, gritando (...) 

 Ao falar sobre as consequências da experiência vivenciada para a sua saúde, 

E2 informa que se sentiu ansioso durante os dias, que aguardava na expectativa da 

nomeação. Além disso, teve dificuldade para dormir, ficou irritadiço e tenso. 

(...) os sentimentos levam a gente a ter reações físicas, né. E ainda a 

ansiedade que isso gera, e eu até pensei que eu não ia ser nomeado, 

mas eu senti que tinha uma coisa assim, meio assim, deixa ele aí pra 

gente ver se ele desistiu. Eu senti isso claramente, foi tipo assim, deixa 

ele aí para ver se ele desiste. Desde que eu tomei conhecimento até 

a reunião provavelmente foram 9 dias corridos. Eu fiquei sabendo na 

sexta e na outra segunda eu tive que ir lá conversar com ele, foi uma 

ansiedade muito grande. (...) Antes de dormir você demora a pegar 

no sono e você fica mais irritadiço, também. Os problemas, por um 

lado você tá resolvendo, mas no fundo você fica com aquilo ali na 

cabeça, que droga e fica martelando na sua cabeça, você fica muito 

estressado. Eu fiquei muito tenso, né. A minha esposa também ficava 

preocupada. 

Entrevistado 5 

 E5 é docente efetiva da Instituição e relata que começou a sofrer assédio moral 

a partir do ano 2014, quando começou a trabalhar no colégio. Alguns fatos ocorreram 

em espaços coletivos virtuais (através de e-mails) e presenciais (nas reuniões), 

quando via o seu nome exposto nas discussões.  

Então, eu tive alguns problemas, algumas questões, principalmente 

por meios virtuais. Tipo e-mails, em que meu nome era citado. 

Situações até de reuniões, em que meu nome era citado (...) eu tive 

meu nome mencionado em espaços coletivos, meu nome mencionado 

em e-mails, por exemplo, para a equipe toda. 

 Ela explica que após dois anos de trabalho foi surpreendida com o resultado 

da sua avaliação de estágio probatório, que apesar de não ter ficado abaixo do 

mínimo, ficou aquém do esperado, comparando-se ao resultado de outros colegas, 

que realizaram o trabalho da mesma forma que ela. A partir deste momento, ela 
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começou a perceber que estava sendo assediada moralmente devido ao seu 

posicionamento questionador no ambiente de trabalho, o envolvimento com as 

entidades representativas dos trabalhadores na Instituição (sindicato e associação de 

docentes) e as suas reivindicações de redução e isonomia da carga horária de 

trabalho. Ressalta que, seu grupo de colegas também foi perseguido pelos mesmos 

motivos. 

Eu estava trabalhando dando meu melhor, trazendo algumas coisas 

que eu trazia de outras escolas, de outras experiências para poder 

constituir este novo espaço e aprendendo coisas novas. E aí, eu fui 

descobrir na minha avaliação de estágio probatório ao final de 2 anos, 

na minha primeira avaliação do estágio probatório, que eu não estava 

satisfatória. Eu fiquei com uma nota abaixo do esperado, não foi uma 

nota ruim, foi uma nota maior que 80, mas foi bem abaixo do esperado 

e as justificativas foram justificativas, que eu discordei. Outras 

pessoas tiveram aquele mesmo comportamento, aquelas mesmas 

atitudes e práticas, mas não tiveram os mesmos descontos e eu 

creditei isso, um pouco, ao início de um assédio, por eu questionar 

algumas coisas. Em 2015, isso se acirrou, porque eu comecei a 

conhecer outros espaços da escola e me envolvi com o sindicato, a 

associação de docentes, depois estive no setor de Avaliação Docente 

e fui conhecendo outros espaços da escola, isso foi intensificando os 

conflitos. Assim, as pessoas se sentiram ameaçadas de alguma 

forma, e aí, eu acho que esse assédio, essa perseguição, eles foram 

se intensificando. Uma das questões, era a nossa luta pela diminuição 

da carga horária, isonomia com os outros segmentos do colégio. (...) 

Eu faço parte de um grupo que ficou brigando por alguns direitos aqui. 

Este grupo sofreu e foi alvo de muitas perseguições. Algumas 

pessoas tendo a avaliação inferior ao mínimo no estágio probatório 

para aprovação sem nenhuma justificativa plausível, porque a pessoa 

fez o seu trabalho. 

 E5 conta que foi perseguida principalmente por sua chefia imediata e sua 

adjunta; e destaca que o que a fortaleceu neste momento, foi o fato de receber o 

apoio de um grupo de colegas. 

Os principais cargos envolvidos neste processo foram a minha chefia 

imediata e a sua adjunta pedagógica, principalmente. No primeiro ano, 

a gente teve aqui também duas pessoas, uma que era coordenadora 

pedagógica na época e a outra é a pedagógica de hoje, ambas e o 
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Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica de 2014 também, eu 

não vou citar nome, mas assim, foi uma equipe complicada. (...) Nós 

já tivemos momentos muito piores aqui, eu costumo avaliar que, 

apesar de tudo, eu conseguia me sair bem, por causa de um grupo 

que te dá um suporte, quando você não tá sozinha, é um pouco mais 

fácil ou melhor, menos difícil. Mas hoje, assim, as relações não são 

boas, mas elas são profissionais, pelo menos da minha parte.  

 E5 comenta sobre a sutileza do assédio moral, que na maioria das vezes, nem 

sequer é percebido pela vítima. 

Existem professores e técnicos diversos, que reclamam de algumas 

coisas que eu julgo assédio moral, mas talvez essas pessoas não 

tenham identificado isso como assédio moral. O assédio moral tem 

esse problema né, que nem sempre a pessoa percebe que está 

sofrendo assédio e isso para mim, é muito claro, que até uma piadinha 

que pode ser muito engraçada para mim, dependendo da situação, é 

um assédio, mas as pessoas não entendem dessa forma. E a questão 

também dos e-mails, né, que fica registrado, mas que são discussões 

e agressões. Teve um momento que foi mais complicado, né, em 2015 

principalmente. Agora está mais tranquilo. É, sempre tá mais tranquilo 

até a próxima, né.  

 Ela informa que denunciou o assédio moral somente na assembleia do 

sindicato. Teve receio de denunciar para a instituição, pois além de não haver um 

setor seguro e específico para tratar deste assunto, ela ainda estava em estágio 

probatório. 

Eu nunca fiz nenhuma denúncia formal, mas eu já fiz denúncia no 

sindicato, por exemplo, em Assembleia, mas formalizado não. No 

colégio, eu nunca fiz, até porque a gente sempre fica com receio, né, 

a gente tá numa posição hierárquica inferior e o colégio tem uma coisa 

muito estranha de lidar com as coisas e a gente tá entrando. Eu entrei 

em 2014, você fica meio querendo entender como funciona este 

espaço e eu acho que aquele espaço não dá muita segurança para 

que o servidor procure em caso de assédio moral. Então, eu acho que 

a gente nunca procurou e sequer pediu revisão da avaliação do 

estágio probatório, eu optei, por exemplo, por não pedir. Eu poderia 

ter pedido, eu coloquei lá que discordava de alguns pontos, mas eu 

preferi não pedir retorno porque o retorno ia vir com mais assédio, 

porque a pessoa ia ter que me responder explicando porque ela acha 
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que eu tenho que ter aquilo e aquilo ia virar um embate. E aí, eu acho 

que aquilo só ia me desgastar. 

 E5 relata que no período que sofreu o assédio moral percebeu que ficou 

desmotivada, sem vontade de ir trabalhar, tinha crises de choro no ambiente de 

trabalho e teve uma crise de ansiedade. Comenta também que, o que a fortaleceu 

neste período foi o acolhimento do seu grupo de amigos e de colegas de outros 

espaços da escola. 

(...) Eu tinha ansiedade, algumas vezes eu saia da escola chorando. 

E esse grupo de amigos que se fizeram, sofredores de assédio moral 

também se fortaleceu muito, então a gente se apoiava um no outro, 

mas eu tive crise de ansiedade, eu não queria vir para a escola, alguns 

dias eu saia daqui chorando, porque acontecia alguma conversa, 

alguma coisa que me desestabilizava, mas aí eu encontrei forças em 

outros espaços da escola com outras pessoas.  

Ela atribui as dificuldades que teve para realização do seu trabalho, além dos 

problemas de saúde, ao fato de permanecer em constante vigilância por se sentir 

avaliada o tempo todo por sua chefia imediata, o que a deixava frequentemente com 

receio de errar. 

Então, na verdade, no trabalho influencia porque você está com 

ansiedade, um problema de saúde e isso influencia no seu trabalho, 

você não consegue fazer um trabalho 100%, mas o que influencia é 

que você está sendo avaliada o tempo todo. Tudo o que você faz, 

você tem que fazer provando, que você está fazendo certo. Você não 

pode relaxar em nenhum momento, porque qualquer coisa que você 

faça ou fale pode ser utilizada contra você. É uma tensão muito grande 

no trabalho, porque você tem essa coisa de não poder errar.  

Entrevistado 6 

 E6 é servidora técnica-administrativa e relata que sofreu assédio moral em 

2017, após a mudança da chefia do seu setor de trabalho, que ocorreu, na sua 

opinião, de forma autoritária, pois os servidores do setor não foram consultados sobre 

a indicação do nome do novo chefe e todos foram pegos de surpresa. Porém alguns, 

como E6, posicionaram-se contra a indicação, o que repercutiu nos fatos narrados a 

seguir: 
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No início de 2017, houve uma mudança na chefia do meu setor e a 

forma como o meu novo chefe foi escolhido, não era uma coisa que 

já vinha sendo discutida entre todos os setores. E a gente achava justo 

que a escolha fosse feita de forma mais democrática, mas ele foi 

indicado pela direção, então eu me posicionei (...) A pessoa indicada 

deveria ser uma pessoa escolhida pela equipe e a partir de então, eu 

acho que a pessoa (o novo chefe) pegou isso como uma coisa 

pessoal. Teve situações de eu não ser avisada de determinadas 

questões, referentes ao trabalho, por exemplo, horários que os alunos 

tinham aula no setor e quais eram os professores participantes. E aí 

eu não era avisada e a gente ficava perdido no setor, porque essas 

informações não eram compartilhadas. Era tudo organizado pelo novo 

coordenador, só que ele não passava para gente. Quando as pessoas 

vinham, a gente tinha que ficar ligando para ele para saber. Teve uma 

questão do e-mail institucional do setor que no período em que eu 

fiquei de licença, a senha do e-mail foi alterada e quando eu voltei ao 

trabalho, não me foi permitido o uso do e-mail institucional. Todos os 

meus colegas de trabalho foram proibidos de me passar a senha e 

toda a vez que eu precisava acessar o e-mail, alguém do setor teria 

que preencher a senha para mim, inclusive a estagiária do setor tinha 

acesso ao e-mail institucional e eu, como funcionária, não tinha direito 

a ter acesso a senha do e-mail. Tive que passar por situações e 

indisposição perante a direção, alguns constrangimentos, alegar que 

eu tinha feito alguma coisa errada, sem eu ter sido chamada, no 

momento, para prestar algum tipo de esclarecimento. 

 Ela conta que era assediada moralmente pelo novo chefe numa frequência de 

duas a três vezes por mês, no período de fevereiro a junho de 2017. Ela buscou 

colegas do seu setor e de outras unidades para conversar sobre o que estava 

acontecendo, para desabafar e pensar num modo de mudar aquela realidade. 

Conversei com algumas colegas do meu setor e com os colegas do 

mesmo cargo, que o meu, de outras unidades. Primeiro com os da 

minha equipe, do próprio setor, para buscar entender se era só 

comigo, que isso estava acontecendo e se eles concordavam com 

esse tipo de situação, que estava acontecendo. Para a gente 

encontrar uma maneira de minimizar ou acabar com isso; e com as 

minhas colegas,  foi meio que um desabafo, uma forma que eu 

também acho que, perante a equipe tem uma certa união, então eu 

acredito que quando nós, nos juntamos para discutir este assunto, 
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houve um certo posicionamento da chefia-geral do setor para fazer 

uma modificação desta situação. 

 

 Além de E6, uma outra colega que trabalhava com ela no setor e que teve o 

mesmo posicionamento vivenciou situações constrangedoras com o seu novo chefe. 

Uma professora que trabalhava com a gente, também passou por uma 

outra situação de constrangimento. O novo chefe começou a gritar 

com ela na frente de outros colegas de trabalho e de colocá-la em 

situações que ela não tinha feito uma coisa e ela ter sido acusada de 

ter feito, e acho que os outros colegas do setor foram coagidos e 

indiretamente, no sentido de que sempre foi colocado que ele é o 

chefe, ele é o novo chefe, que tem que seguir uma hierarquia, uma 

disciplina e aí eu acho que, por esse motivo, os outros colegas 

acabaram não se posicionando a favor de mim, e da outra professora 

porque eles viram que nada ia ter efeito porque a Direção estava de 

acordo. 

 E6 explica que relatou para a chefe-geral do setor, através de e-mail o que 

estava acontecendo e que a mesma agendou uma reunião com a Direção e o novo 

chefe do setor, porém até aquele momento, não havia recebido nenhuma resposta. A 

única solução encontrada, em acordo com E6, seria a sua transferência de setor. 

Porém, apesar de E6 concordar com a mudança de setor, discordava de ser 

transferida para um Campus mais distante da sua residência. 

(...) Eu coloquei que eu não tinha mais condições de trabalhar com o 

novo chefe, porque a situação estava insustentável e já tinha ocorrido 

anteriormente reunião com ela, com outros relatos. E mesmo ela 

falando com ele, nada tinha sido modificado na postura dele e no 

posicionamento dele. Então, já estávamos numa relação 

insustentável e foi colocada esta possibilidade, ou ele ser transferido 

ou eu ser transferida. E aí ela colocou que seria mais provável ocorrer 

a minha transferência. Eu até questionei ela, lá no campus, porque eu 

trabalhava num Campus próximo da minha casa e eu estava 

retornando de uma licença médica, que era para acompanhar minha 

mãe, que estava com problema de saúde muito grave, e eu precisava 

estar próxima da minha casa, porque se ocorresse alguma 

emergência em casa, eu poderia sair. Ela disse que, então, ia ver a 

possibilidade de me transferir para uma outra unidade do Complexo e 

ela pediu para eu esperar um pouco, que ela ia ver o que, que 

conseguia fazer. (...) E aí a solução foi me transferir para um Campus 
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mais distante da minha casa, que eu entendi, como uma retaliação. 

Em relação a direção do Campus, até hoje, eu não tive 

posicionamento nenhum. Eu esperava que a Direção, o diretor como 

uma figura máxima do Campus, ele chamasse as pessoas que 

estavam envolvidas para ouvir e depois tivesse um posicionamento. 

Não, ouve uma parte só e chega às conclusões dele (...) depois a 

minha chefe-geral do setor disse que o diretor do campus falou que 

não queria me ver nem pintada de ouro, foi a colocação dela, que não 

tinha a menor condição de eu voltar para o complexo por causa disso. 

Imagina só, o que foi falado para esse diretor. E assim, por que que 

ele não quis me ouvir e eu nunca fui chamada para conversar? Aí, eu 

fiquei sem explicação, até hoje.  

 Ela ressalta que durante os quase três anos, que trabalhou no Campus nunca 

recebeu nenhuma advertência verbal ou por escrito sobre a sua conduta; ao contrário 

do seu novo chefe, que sempre estava vivenciando algum problema com as pessoas 

da instituição. Por isso, a sua transferência de Campus surpreendeu seus colegas de 

trabalho. 

(...) Nos quase três anos que eu estive na unidade, eu nunca fui 

chamada atenção, nenhuma advertência verbal por escrito, nenhuma 

reunião para falar da minha conduta nem de nenhum outro colega de 

trabalho e nem da direção. (...) alguns colegas docentes do colégio, 

que trabalhavam no departamento, que eu estou, ficaram espantados 

por eu ter saído, mas também entenderam pelo tipo de pessoa, que é 

o meu novo chefe, por ser uma pessoa que já vem com alguns 

problemas com outras pessoas e ao meu ver, não foi uma surpresa 

muito grande ele ter criado problema também neste departamento. 

 Ela observou que durante este período de incertezas sobre a sua transferência 

de Campus, teve ansiedade e dificuldade para dormir. Relatou também que, houve 

um período em que ela saiu do Campus e ficou lotada no seu Departamento, ficando 

ora privada de exercer as suas atividades laborais e nas vezes em que era permitido 

trabalhar, as tarefas eram realizadas com restrições. 

Eu fiquei um tempo assim, não consegui dormir direito, eu fiquei meio 

ansiosa para saber onde que eu ia parar, para poder reorganizar a 

minha vida pessoal, também. E, é só ansiedade mesmo que gera na 

pessoa, que você fica querendo entender o que que vai acontecer 

com você durante o período, que eu ainda estava no departamento. 

Eu fui extremamente impedida de cumprir as minhas funções, né, 
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tanto de avaliação dos alunos, de adaptação de provas, adaptação 

curricular, quanto de participação de reuniões. E mesmo, quando eu 

participava, era vedado que eu falasse na reunião. Eu só poderia 

anotar e levar para um coordenador e ele que no final tinha que decidir 

as coisas. E depois de ser transferida de Campus, eu fiquei um certo 

período, ociosa porque neste Campus realmente não havia mais 

como eu ficar na minha função. Eu não podia cumprir a minha carga 

horária, porque nem sempre o departamento estava aberto ou tinha 

gente para me receber, então por diversas vezes, eu fui e voltei para 

casa, ou no caminho, eu já fui avisada para não ir ou fui avisada com 

um pouco de antecedência para não ir trabalhar. 

Entrevistado 8 

 E8 é servidora docente na instituição e relata que vivenciou situações 

humilhantes no ambiente de trabalho no ano 2009. Ela conta que passou a ser tratada 

de forma diferente pela sua chefe imediata, quando começou a discordar de suas 

propostas; percebeu que ficou marcada por manter esta postura e se sentiu oprimida, 

isolada e com medo.  

Quando eu percebi que não poderia discordar de opiniões e não 

poderia me posicionar de uma maneira diferente porque isso geraria 

um mal-estar, né, entre mim e quem estava acima de mim. (...)Quando 

eu percebi que uma vez discordando, isso vai se desenrolando e 

parece que você perde totalmente a relação pessoal e você passa a 

ser de alguma forma visado. Você percebe que não tem mais apoio, 

você já sabe que não vai ser apoiada, você sente que está 

trabalhando como equipe, com pessoas, com uma chefia, que está te 

apoiando que está junto com você. Você já percebe que é esse mal-

estar está indo já para uma relação pessoal com você e solitária. Você 

se sente mais sozinha. (...) e o outro ponto são as consequências que 

é você começar a ficar com medo de chegar atrasado, você acha que 

o seu atraso vai ser mais penalizado do que o atraso do outro. Você 

começa a ter medo de não conseguir determinadas coisas, né. Alguns 

desses medos realmente se concretizam, outros, não, mas é sempre 

uma ameaça. Por isso, que eu digo que é opressão. 

 Ela relata que estas situações ocorriam nas reuniões, numa frequência 

semanal ou quinzenal, variava. Ela conversava sobre o assunto com a sua família e 
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amigos cotidianamente. Informa também, que não sentiu a necessidade de denunciar 

o que estava acontecendo. 

(...) Conversava com colegas de trabalho, que compartilhavam da 

mesma opinião que eu, que também perceberam essas situações; 

familiares e amigos, e também amigos professores, que também 

passam por esta situação em outras instituições. Eu acho que eu não 

buscava isso, aconteciam naturalmente, essas conversas, acabam 

fazendo parte do seu café da manhã, fazem parte do teu recreio, 

porque é o que te incomoda e você precisa conversar. (...) Eu acabei 

concluindo, que eu mesma deveria resolver lidar com essa situação, 

não achei que eu deveria chegar numa Instância denunciar ou fazer 

uma reclamação apontando para alguém. Eu não senti necessidade 

a este ponto, eu administrava. 

 E8 explica que neste período se sentia estressada e tensa; chegou ao ponto 

de deixar o cargo de Orientadora Pedagógica, que tinha mandato de quatro anos, 

antes do tempo previsto. 

Eu sempre foquei muito no trabalho, eu acho que isto afeta o trabalho, 

no sentido, que eu te falei anteriormente, das pessoas ficarem 

estressadas, de você ficar preocupada, tensa. Eu não cheguei a ficar 

doente, eu convivi com isso tanto no cargo de coordenação quanto 

com o cargo de professora. (...) Eu peguei um ano de professora que 

foi no primeiro ano, no ano seguinte, eu fui para o cargo de OP, mas 

eu não cumpri os quatro anos de mandato de Orientadora 

pedagógica. Eu quis sair e não quis continuar. Eu vi que não dava 

para continuar ali (...) foi um ponto, que eu me afastei, aí eu voltei para 

sala de aula, voltei a ser professora, independente do cargo, 

independente da minha função. (...) A impressão que dá é que é algo 

que não tem volta, uma vez que você entra naquele tipo de relação, 

não tem jeito mais de consertar. Você fica ali, marcado, entendeu. 

Como alguém, que não concorda, como alguém que se posiciona 

diferente, mesmo quando é só em alguns pontos, em alguns 

momentos, você fica marcada pelo resto da vida. 

Entrevistado 9 

 E9 é servidora docente da instituição e relata situações humilhantes, que 

vivenciou no ambiente de trabalho. Em seu relato, informa que ocorreram fatos 

cotidianos de forma coletiva, que ela não dava muita importância, situações num 
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período pós-greve (em 2015) e o último fato, que aconteceu após o período eleitoral, 

em 2017, considerado o mais grave, pois a atingiu individualmente. 

Como vítima, eu vivi alguns episódios assim pontuais até o tipo de 

coisa, que você sabe que está acontecendo, mas que tudo bem. Eu 

estou conseguindo lidar com isso, então, deixa isso para lá. E essas 

questões mais isoladas, como por exemplo, no período em que eu fiz 

greve, eu era a professora contratada do colégio, eu era a única 

professora contratada, naquele momento, em greve junto com outras 

5, e quando a gente retornou da greve todas nós, praticamente 

tivemos nossa contagem de tempo feita pela direção, maior do que 

todas nós deveríamos fazer, nunca batia, nós tivemos que trabalhar 

dias a mais, tempo de aula a mais e tal e naquele momento a gente 

já estava assim, tipo esperando, né, que isso já é regra de acontecer 

mesmo, (...) nós tivemos conhecimento de falas vexatórias e 

pejorativas a nosso respeito, que aconteceram dentro do campus, no 

momento de reunião de equipe, em que direção e as coordenações, 

que estavam à frente desta reunião. E pelo que a gente ficou sabendo 

não foram evitadas, elas foram, inclusive, de certa forma, 

incentivadas. (...) A gente deixa passar e tal, mas recentemente eu 

sofri uma retaliação por conta de uma militância, que eu já tenho 

construído dentro do Campus, a bastante tempo, qual é o meu 

posicionamento, enquanto efetiva dentro daquele Campus, onde eu 

já havia sofrido aquele assédio, onde eu já havia testemunhado 

situações com as minhas três colegas do mesmo grupo. E eu venho 

tentando fortalecer aquele grupo e dar a minha contribuição para 

fortalecer os servidores, a gente conseguiu uma candidatura, numa 

oposição naquela direção de Campus. E essa candidatura se 

consolidou e veio a vencer a eleição. (...)  Eu deixava muito claro para 

elas quem era minha candidata, qual era o meu posicionamento, mas 

não declarei o voto (...) no dia da apuração, quando nós entregamos 

a urna e levamos alguns documentos para dentro do Campus, nós 

assistimos, eu e os demais companheiros; a diretora derrotada, 

olhava para as pessoas e dizia assim: - parabéns, parabéns, 

parabéns. Apontando. E para os apoiadores dela ela dizia assim: - a 

gente vai recomeçar, é um novo momento, é um novo ciclo, que 

recomeça. Aquilo foi muito claro, para mim, que ela estava marcando 

os alvos. Porque ela fez questão de se manifestar no sentido de deixar 

claro, que ela reconhecia quem estava com ela e quem não estava. E 

os passos seguintes foram de pressionar todas essas pessoas a 
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quem ela deu os parabéns; e uma dessas pessoas, foi eu. Na quinta-

feira, uma semana antes, dela sair do cargo, antes da nomeação da 

nova diretora eleita, ela fez e enviou um comunicado aos pais, às 

famílias (dos alunos) dizendo que o trabalho da minha disciplina não 

estava tendo resultado, portanto seria aplicada uma nova prova. O 

texto era assim: - Nossa equipe pedagógica fez uma reunião interna 

e constatou que os conteúdos da disciplina tal não foram trabalhados 

de forma adequada, portanto será aplicada uma nova avaliação. Eu 

tenho isso, eu tenho este texto, e isso foi enviado aos pais. Foi um 

aluno que me mostrou aquele bilhete, foi entregue pela coordenação 

de turno. Ela me chamou para conversar para justificar o que ela tinha 

feito. Nesta reunião, eu questionei, por exemplo, o fato dela ter 

compartilhado aquele bilhete, que era o resultado de uma 

investigação feita pela equipe pedagógica e eu questionei a ela, por 

que eu queria saber que equipe pedagógica era aquela, na qual eu 

não fazia parte, porque eu sou professora estou na equipe 

pedagógica, também. Eu não participei dessa investigação, a 

coordenadora da área estava licenciada, a orientadora pedagógica, 

do nosso lado, também está dizendo que não participou. Aí ela 

respondeu assim: - não, eu fiz tudo sozinha. Aí, eu falei para ela: - 

então, você declarou para os pais, que houve uma investigação pela 

equipe pedagógica, que não foi real? Eu disse isso a ela. Você prestou 

uma informação que não é real e ela foi para as pastas, chegou até 

as famílias e você assina como direção pedagógica, com uma 

informação, que não é real, a respeito de uma investigação em que 

seria envolvida a equipe pedagógica da escola que está sobre sua 

orientação?  – Ah! Mas, eu sou equipe pedagógica. Ela falou: - eu sou 

equipe pedagógica (...) aí, eu questionei a ela sobre os métodos e que 

investigação foi essa: - o que foi que você fez, com quem você 

conversou, a quem você ouviu? E ela me disse que pegou um caderno 

de cada ano que eu atendo, eu atendo duas turmas de 4º ano e duas 

turmas de quinto ano. Então, eu tenho 50 alunos do 4º e 50 alunos de 

quinto. Ela pegou o caderno de um aluno de uma das turmas de 4º 

ano, ou seja, com base em dois cadernos ela fez uma análise de um 

trabalho que se estende a 100 crianças (...) eu perguntei porque 

desde que a minha coordenadora de área entrou de licença, eu não 

fui atendida nenhuma vez pela orientadora pedagógica? Então, é isso: 

- eu estou diante de uma equipe pedagógica que investiga o meu 

trabalho, mas que não ia ficar na minha sala, que não conversa 

comigo, que não vê um caderno e que a partir do caderno de um aluno 
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de duas turmas me avalia negativamente e isso está sendo 

publicizado. E a minha tentativa, quando fiquei questionando os 

métodos dela era na esperança de demovê-la dessa situação, dessa 

decisão de me descredenciar junto aos pais, mas ela se demonstrou 

irredutível. Ela não se mostrou, em nenhum momento, como alguém 

que tomou uma atitude impensada num dia e sem considerar que 

pudesse me ofender. E quando eu disse para ela que aquilo me 

ofendeu, ela se manteve na mesma posição. Então, o entendimento 

que eu tenho é de que a intenção dela era esta mesmo, e que uma 

vez tomada esta atitude, ela não iria voltar atrás e que ela sempre 

repetirá para mim: - era isso, mas o trabalho estava ruim (...) eu disse 

a ela: - você, me diga Diretora Pedagógica, então, é claro que você 

vai dizer para mim, que o meu trabalho está ruim, então a gente vai 

sentar e começar a repensar esse trabalho, reconstruir este trabalho, 

o que eu não gostaria de ter era a resposta para os pais. Então, ela 

fez questão de justificar dizendo que o meu trabalho estava ruim 

mesmo, sabe, e aquilo me deixou, aí foi o momento em que eu 

considerei a cartada final, porque eu já vinha sofrendo algumas 

pequenas ações, como eu falei, que coletivamente a gente deixa 

passar, a gente recebe o apoio dos companheiros. Desta vez, foi 

sozinha, foi comigo e me acertou, me feriu numa dimensão muito cara 

para mim, que é a confiança dos pais, porque isso nunca me 

aconteceu. Eu nunca tive pai reclamando do meu trabalho, eu 

encontro com os pais dos meus alunos da rua e eles me abraçam, me 

dão notícia das crianças, isso para mim, é muito caro (...) eu tô me 

preparando e eu vou formalizar esta denúncia. 

 E9 cita o envolvimento da Equipe gestora nas situações de assédio moral, que 

ocorriam dentro do Campus e destaca a conivência de alguns servidores, que 

fortalecia este comportamento dos gestores. 

Eu achei que tinha relação direta com a minha atuação e a 

mobilização das pessoas da direção. Das outras vezes que 

aconteceram para mim, era muito claro que fazia parte do modus 

operandi que estava instituído naquele campus, porque a relação 

delas com todos os servidores (quando eu falo delas se estende a 

toda direção, não só direção pedagógica, mas a direção geral, 

também) é o tempo todo. Elas demonstravam esse traço assediador, 

a relação delas com os servidores, era uma relação assediadora, a 

equipe de direção, né, porque foi quem indiretamente fez, enviou o 

bilhete. Eu coloquei, se recusou a repensar, a flexibilizar aquilo e eu 
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me senti também muito incomodada com a atitude da orientadora 

pedagógica, que não participou da tal investigação, portanto ela nem 

avaliou aqueles materiais, mas estava ali validando a voz, o que a 

diretora pedagógica estava falando. Em uma circunstância posterior, 

quando essa nova gestão assumiu, a atual diretora pedagógica 

recebeu um comunicado, uma convocação da chefia de departamento 

para se reunir conosco, porque eu divulguei esta situação, eu 

publicizei e dei a chefia de departamento o conhecimento do que 

estava acontecendo. E aí, a atitude da chefe de departamento era 

conversar para tentar ver como ia resolver este assunto e aí ela 

chamou a minha a minha coordenadora e a orientadora pedagógica, 

mas ela se recusou a participar da reunião. Então, para mim, ficou 

claro que era isso que tinha que ter sido feito.  

Ela relata que tornou público as situações humilhantes, que vivenciou no 

ambiente de trabalho no ano de 2017. Disse que denunciou através de e-mail para 

nova equipe gestora, solicitando uma intervenção, com cópia para a Chefe de 

Departamento e para a Pró-Reitoria de Ensino e compartilhou com os colegas do 

Campus, no intuito de conseguir apoio e orientação. 

Eu mandei um e-mail para a gestão nova, que iria assumir daqui a 

uma semana. Pedi que ela fizesse uma intervenção (...), eu mandei 

com cópia para chefia de departamento e para a pró-reitoria de 

ensino. Eu recebi o retorno da Chefe de Departamento, (...) eu 

compartilhei com o máximo possível de pares, que eu tenho, eu tornei 

público para todo mundo. Eu disparei no WhatsApp. (...) todo mundo 

do Campus soube do que aconteceu. No primeiro momento, eu fui 

buscar colo mesmo, buscar orientação com uma amiga, porque foi 

uma coisa tão absurda ler aquele bilhete, que estava indo, faltavam 

15 para meio-dia, quando o bilhete foi nem que eu interpelasse 

naquele mesmo dia, eu poderia impedir que os bilhetes fossem. (...) 

Aquilo me deixou completamente sem chão, sabe? Então, quando eu 

compartilhei com as pessoas, eu compartilhei pedindo socorro. Olha 

o que está acontecendo comigo! O que que eu faço? A sensação que 

eu tinha era que se eu contasse simplesmente, ninguém acreditaria, 

então, fotografei o bilhete com a autorização do aluno, que me 

mostrou indignado, porque os meus alunos interpretam texto e ele 

sabia o que estava sendo feito ali e foi um pedido de socorro. 
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 Durante a ocorrências dos fatos relados, E9 percebeu que ficou com 

dificuldade para dormir, sentia muita tristeza, cansaço, desânimo e teve crises de 

choro no ambiente de trabalho.  

Percebi que eu tinha dificuldade para dormir. Nas duas primeiras 

semanas foi muito ruim, porque eu dormi pouco, foi uma semana que 

eu fiquei extremamente triste, mas era uma tristeza que se 

manifestava, quando eu entrava na escola. Eu acordava de manhã 

com um pique, me arrumava, tomava café, para ir para escola, mas 

quando eu chegava na escola, eu era cometida por um cansaço, 

desânimo, a sensação que me dava, é que eu estava carregando 

pedra, era um cansaço físico. Eu sentia a musculatura tensionada, 

sabe e uma amargura constante; muita vontade de chorar, foram duas 

semanas, em que os meus colegas e os meus alunos, me viram 

chorar todos os dias. E eu chorava dentro da escola, dentro da sala 

de aula, os alunos vinham perguntando se eu queria água e eu dizia 

que não e chorava de soluçar, mas a lágrima ia descendo e eu não 

conseguia conter. E eu achava que estava super discreta no meu 

cantinho e vinha uma criança com copo d'água e aí elas falavam 

assim para mim: - Tia, você não está passando bem, vai no posto 

médico.   

 E9 conta que teve dificuldade para voltar para a rotina de trabalho, depois de 

todo o sofrimento vivenciado e também percebeu que estava ficando muito agressiva, 

chegou até a desentender-se com uma colega de trabalho, sem motivos aparentes e 

sentiu vontade de agredir fisicamente a antiga diretora, aquela que havia a assediado. 

Eu reencontrei a antiga diretora pedagógica, ela se aproximou para 

falar comigo e foi uma coisa assim, eu não sei nem como me controlei, 

mas eu senti muita raiva, eu senti o meu rosto queimar, eu sentia 

minha mão suar, eu senti muita vontade de bater nela, de agredi-la 

fisicamente e eu não sou assim. Eu sempre fui uma pessoa de 

contornar conflito, eu não sou de partir para o enfrentamento, né, 

porque o meu pensamento é só político, no discurso, no 

convencimento (...) para voltar a trabalhar, voltar para rotina de 

trabalho, foi assim, desse jeito, eu não queria estar ali. Eu briguei com 

uma colega, nada a ver, nós brigamos e eu fiquei de mal com ela 

porque a própria dinâmica das relações para mim, estava muito 

confusa. E estava muito difícil para eu administrar. Depois ela 

entendeu que eu não estava num bom momento, mas teve dia de eu 

não conseguir dormir, porque estava angustiada porque no dia 
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seguinte eu tinha que estar lá de novo, pensar em estar no Campus 

de novo, me desestruturava. E aí eu não dormia, entendeu. Foram 

uns três dias não sequenciais, mas foram três dias, que eu 

claramente, não conseguia dormir. Eu faltei ao serviço por esses 

motivos. 

Entrevistado 10 

 E10 é docente efetiva na instituição e relata uma experiência de assédio moral 

vivenciada entre os anos 2012 e 2013. Ela conta que se sentiu perseguida e 

humilhada por duas pessoas que exerciam função de chefia em seu Campus.  

Tinham umas atitudes delas que eu não dava muita importância, com 

por exemplo, (demonstração de desconforto ao continuar a fala), a 

coordenadora de área dizer que a minha prova não estava legal, não 

estava boa, mas também não me apresentar nada consistente em 

relação aquilo, sendo que o mesmo tipo de questão era feita por uma 

colega num outro campus e era aceita pela chefe de departamento, 

naquele momento. E a pessoa falar assim: - mas aqui a gente não faz 

assim, mas não me explicava como teria que ser. Sai de lá em 2013, 

em 2012 foi o ano em que fiquei doente (...) minha imunidade estava 

muito baixa, eu lembro que eu estava com febre e então, à noite, eu 

pedi para a coordenadora para me liberar, porque eu estava com febre 

realmente e ela fez uma cara assim, para me liberar sabe, tipo assim, 

como se eu estivesse fazendo algum mimimi e não estivesse doente 

e precisando ir à emergência, porque eu estava me sentindo muito 

mal, enfim, eu achava que era só uma pessoa desagradável. Eu sai 

daqui desse Campus na época, porque também era assim, naquela 

época, eu não sabia muito bem o que era o assédio e ninguém falava 

nada, mas era uma pessoa que claramente assediava as pessoas, 

gritava com alunos, xingava, tinha prática de coerção, tinha uma 

postura que não era adequada ao cargo que ela ocupava, então 

assim, aquilo me deixou muito mal. E então, quando eu tive uma 

oportunidade de sair dali e ir para aquele Campus, eu fui. Só que aí 

chegando lá, eu comecei a ter problemas com estas pessoas. Parece 

que essas pessoas se juntaram para fazer lá alguma coisa que no 

final resultou no que aconteceu.  

 Ela conta que estava com alguns problemas pessoais e de saúde; e por este 

motivo, precisou sair algumas vezes mais cedo do trabalho ou se ausentar; além 
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disso, as avaliações que elaborava eram sempre criticadas pela coordenadora de 

área, que não apresentava argumentos contundentes ou orientações para 

reelaboração do material. Esta coordenadora também se sentia desconfortável com 

os questionamentos que E10 fazia nas reuniões; e por estes motivos, ao final do ano 

letivo as coordenadoras convenceram o diretor a transferi-la de Campus. 

 (...) Enfim, a família inteira estava muito abalada e eu comecei a 

adoecer muito, estava com vários problemas de saúde. Então, neste 

dia, eu tive que sair de casa para dar aula, eu estava mal, mas eu tive 

que ir porque eu não poderia contar para ela para ninguém, porque 

eu não tinha confiança (...) Então assim, parecia que eu estava só 

fazendo mimimi, mas eu estava com uma situação gravíssima em 

casa, muito séria e não podia confiar nas pessoas, foi mais ou menos 

assim, eu já tinha uns meses que eu já estava lá, e já tinha sentido o 

clima, né. E esta coordenadora já tinha falado assim, olha cuidado, os 

pais já estão indo na ouvidoria para reclamar de vocês (...) a 

coordenadora de área, acho que extremamente insegura, não 

aceitava nenhuma crítica, ela só fazia essa coisa assim, ah não pode 

isso, quando eu comecei a questionar muitas coisas. Ah, teve outra 

coisa também, as provas tinham que passar pela coordenação geral 

para depois passar para a minha chefe de departamento e por algum 

motivo, eu não passei para a coordenação geral, enviei direto para a 

minha chefe de departamento, porque eu estava muito atrasada, não 

lembro o que tinha acontecido. (...) eu mandei direto e este foi mais 

um motivo para que ela reclamasse e ainda falou para mim, que eu 

não respeitava a hierarquia. Quando chegou no final de ano, o diretor 

me chamou até a sala dele e falou assim eu gostaria de informá-la 

que a senhora será removida. (...) Ele falou assim: - a senhora vai sair 

porque a senhora não tem responsabilidade. Falou alguma coisa da 

minha competência, a senhora não tem competência para fazer as 

provas, segundo foi dito pela sua coordenadora e a senhora também 

não cumpre seus compromissos, a senhora não veio dar vista de 

prova. - Eu acho que o senhor está enganado. (Ela respondeu) 

Quanto a vista de prova, o senhor pode chamar ela aqui e inclusive 

ela sabe que eu tenho competência para fazer a prova, inclusive eu 

passei em 4º lugar no concurso. Assim, eu queria que o senhor, então 

chamasse essa coordenadora que disse isso, para que ela falasse 

isso na minha frente. Aí, no dia seguinte eu voltei lá e ela falou para 

mim, na minha frente. Falou que eu não tinha competência, que eu 

era uma pessoa muito difícil, porque eu questionava muito ela e que 
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não tinha a menor condição de eu ficar ali. (...) Assim, falaram que eu 

era faltosa, várias coisas, que eu era faltosa, não tinha competência, 

que eu era uma pessoa difícil… várias coisas. Aí eu perguntei assim: 

- tem alguma reclamação minha de aluno ou do setor de orientação e 

supervisão pedagógica? As pessoas reclamam do meu trabalho? - 

Ah, mas isso não interessa, isso não vem ao caso. Ele respondeu. Aí, 

eu sai dali muito mal, chorando e falei com aquela minha colega do 

sindicato e falei assim, oh, eu não vou deixar barato, porque eu não 

tenho nada a perder. Eles estão dizendo que eu sou uma pessoa 

incompetente e faltosa, estão me colocando para fora, me enxotando, 

como se eu fosse, né, um lixo. Eu falei para ela, olha eu passei num 

concurso. Eu sou uma pessoa concursada igual a você e passei muito 

bem colocada por sinal, aí o que q eu fiz, não tinha mais nada a perder 

mesmo e pensei assim: - eu vou sair dessa calada! E depois eu fui ver 

que não tinha muitos casos registrados, porque as pessoas ficam com 

medo de ficar com aquela pecha de: - ah, se eu for falar, eu vou ser 

escrachado publicamente e as pessoas vão pensar que eu sou 

incompetente. E eu pensei assim, ninguém vai achar que eu sou 

incompetente, bem pelo contrário, eu tenho confiança no trabalho que 

eu faço, no meu compromisso profissional e na minha 

responsabilidade.  

 E10 relata que após os episódios de humilhação, que culminaram na sua 

transferência de Campus, procurou uma amiga e o sindicato para buscar apoio e 

orientação. A partir de então, ela decidiu publicizar o ocorrido, através de uma carta 

pública e ingressar com uma medida cautelar para garantir a sua permanência no 

Campus em que estava lotada. Porém, não logrou êxito e foi transferida à revelia. 

Eu peguei e fui ao sindicato, aí a gente conversou e eles concordaram 

que a gente faria uma carta pública para que fosse enviada para todos 

os membros do sindicato, para que fosse lida no dia do colegiado da 

minha disciplina e aí, eles perguntaram você vai se expor, você está 

pronta para fazer e aí eu respondi, eu estou e pensei assim, pior do 

que está, não vai ficar. Claro que eu vou sofrer, não é uma coisa fácil, 

mas assim, eu tinha que dar uma resposta. A minha chefe de 

departamento, antes deste colegiado, enviou um e-mail perguntando 

para que campus eu gostaria de ir. E eu respondi que não queria ir 

para campus nenhum, que eu queria ficar aonde eu estou, porque se 

não, eles iriam dizer, que eu estava saindo voluntariamente. Eles 

teriam que me remover, para que todos vissem que eu estava saindo 
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à revelia. Pode mandar para onde vocês quiserem, mas vai ficar 

caracterizado que vocês estão fazendo isso para me perseguir. 

Porque disseram que eu sou uma pessoa que não tem competência, 

uma pessoa faltosa, irresponsável, enfim, e ela continuou insistindo e 

eu falei, não vou falar. Você pode me mandar para onde você quiser, 

mas a responsabilidade é sua, não é minha. Em momento algum, ela 

tentou interferir, ela, enfim, só assumiu que eu estava sendo 

removida, ponto e acabou. Aí, ao mesmo tempo que a gente pensou 

em fazer esta carta, abriu-se um processo com o advogado do 

sindicato e uma, eu não sei como se chama estes instrumentos legais, 

não sei se é uma medida cautelar, mas o juiz não deferiu e aí me 

mandaram para cá de volta. Eles devem ter pensado assim, o maior 

castigo para ela era voltar para o campus que ela não quis ficar. Aí, 

eu lembro que no meio desse furdunço todo, a minha chefe me 

chamou para conversar com ela e naquele momento, com a secretária 

de ensino. Aí, eu fui com o advogado. Quando eu entrei na sala, elas 

já ficaram assim deram beijinho e a secretária de ensino falou assim: 

- mas nós convidamos você para conversar. E eu respondi que eu 

estava numa situação de vulnerabilidade e não posso conversar com 

vocês sozinha e eu trouxe meu advogado para conversar também. 

Ah, então, a gente não vai conversar. E eu disse, então, tudo bem, 

boa tarde e eu virei as costas e fui embora. O que eu ia falar sozinha 

com duas pessoas que estão hierarquicamente acima de mim, que 

depois eu não teria como provar o que elas falassem p mim, porque 

elas não deixariam eu gravar e aí, elas poderiam gravar o que elas 

quisessem e por isso, eu decidi não conversar. E no final disso tudo, 

é que realmente, a carta foi lida no colegiado, foi um escândalo, eu 

fiquei muito exposta e a minha chefe na época ficou muito chateada. 

E eu falei assim, olha, você não fez nada para me defender. Você não 

articulou nada com os colegas do departamento, você assim, 

assumiu, você está assumindo publicamente, que eu sou esta pessoa, 

irresponsável e incompetente, você assim também é conivente com 

isso. Ela ficou com raiva de mim, um tempo, as pessoas ficaram meio 

assim, mas hoje eu sei que eu fiz a coisa certa. Porque assim, eu não 

tenho arrependimento de nada. Eu mostrei para as pessoas, que o 

meu trabalho é sério, meu trabalho está aqui, as coisas que eu estou 

fazendo na escola são coisas sérias, né. Eu nunca tive nenhum 

problema assim, de ser rejeitada, muito pelo contrário, eu tenho sido 

bem recebida nas instâncias onde eu fui fazer coisas e eu acho assim, 

as pessoas do meu departamento, me respeitam, porque se eu 
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estivesse aceitado, eu estaria dando um atestado de que eu 

realmente sou medrosa. Eu acho assim, eu não estou criticando as 

pessoas que não fazem porque é uma coisa assim, até hoje eu 

falando com você, eu fico com raiva e me dá vontade de chorar, 

porque as coisas mexem com você. Então, assim, eu sei que muita 

gente se retrai porque sente medo, é a mesma coisa, do assédio 

sexual, as mulheres não denunciam porque têm medo, se sentem 

fragilizada ameaçada e não há respeito por isso, e no meu caso, eu 

não veria bem levando as coisas assim, eu me sentiria muito mal. Eu 

posso olhar para as pessoas e falar assim, olha está vendo? Aquela 

pessoa lá, fez o que fez, e eu não sei qual foi a vantagem que ela teve, 

não se sabe se ela teve alguma. 

 Ela conta que conversou sobre o ocorrido com uma colega, que estava na 

direção do sindicato e com a família, em busca de apoio e conforto. 

Eu conversei em casa, eu conversei com essa minha colega. Naquele 

momento, ela ainda não estava na direção do sindicato, mas ela me 

orientou. A minha intenção era reparar o que tinham feito comigo. 

Porque eu via nela, que ela era pessoa engajada, que já estava lá a 

mais tempo, mas que não estava comprometida com aquela estrutura, 

que ela era uma pessoa crítica e eu sabia que ela, embora a gente 

tivesse diferenças, divergências ideológicas, ela era uma pessoa de 

confiança, ela era uma pessoa ética e eu confiava nela, sabe, msm 

com as diferenças da gente, eu sabia que ela não ia prejudicar, ela 

não ia contar para as outras pessoas, ela era uma pessoa séria. Foi o 

que me motivou conversar com ela. Com a minha família, eram as 

únicas pessoas com quem eu poderia pegar um pouco de conforto. 

Minha mãe falou assim, ah vc tem que se benzer, isso é olho gordo, 

mas enfim, era uma pessoa de mais idade e ela era uma pessoa que 

me confortava e ela dizia assim: - vai dar tudo certo, minha filha. E 

naquela época era isso que me confortava e eu precisava daquilo. 

 

E10 comenta que poucas pessoas a apoiaram, quando fez a denúncia. 

Também relatou a sua experiência de chegada no Campus ao qual tinha acabado de 

ser transferida e a postura que teve com a diretora diante da situação de humilhação, 

que vivenciou. 

(...) Assim, as pessoas do departamento (deixa eu tentar lembrar) 

tirando algumas poucas pessoas, não é que ficaram contra mim, mas 

também não tomaram partido. As pessoas têm medo de se 
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comprometer e eu ainda lembro quando eu voltei para cá, estava com 

a minha ex-coordenadora que eu gosto muito, que eu respeito muito. 

Tudo o que eu aprendi na escola (é por isso, que eu fico com tanta 

raiva de dizerem lá que eu era incompetente) porque foi ela que me 

ensinou a fazer prova e ela é uma pessoa muito séria e até hoje eu 

tenho um carinho muito grande por ela e muito respeito também. Eu 

lembro que quando eu cheguei, ela falou assim: - ah, E10, aconteceu 

tanta coisa que não sei o quê. E aí, quando eu cheguei, a gestora 

(apesar de que de gestora ela não tinha nada) me viu entrando pelo 

portão e gritou assim: - professora fulana, traga a professora E10 aqui 

no gabinete. Tipo assim, está chegando a presa nova, carcereira traz 

ela aqui. Aí eu fui, entrei na sala e ela me recebeu em pé, não mandou 

eu me sentar nem nada e falou assim: - ah, eu soube dos problemas, 

que você teve lá no Campus tal, não sei o quê, aí começou a falar que 

o Diretor nos relatou e que você fez isso, fez aquilo, não sei o quê, 

você é muito faltosa. Aí, falei assim: - olha só, professora ciclana é o 

seguinte, eles não têm prova de nada, que eles estão falando e se a 

senhora continuar dizendo isso, eu vou sair daqui agora, vou ao 

sindicato e vou abrir um processo por assédio moral. Então, eu acho 

bom a senhora parar de falar isso. Ela respondeu assim: - não, o que 

é isso, imagina. Eu falei assim: - eu acho bom a senhora moderar o 

seu discurso porque assim, essas pessoas não têm nenhuma razão 

do que estavam falando. Então assim, se elas não têm prova, é melhor 

a senhora não ficar repetindo isso, não.  

 E10 relata que na instituição era muito comum a transferência de servidores 

de local de trabalho como forma de punição. 

Eu não lembro muito bem, os detalhes do processo, ficou com o 

advogado do sindicato, acho que ficou documentado lá. O juiz 

indeferiu porque a diretoria de ensino alegou que você ser removido, 

não tinha nenhum teor de punição, porque você pode ser removido a 

partir do momento que você desejar. Só que historicamente na 

instituição, as pessoas só são removidas quando há um conflito. Hoje 

em dia, com esta coisa de banco equivalente de professor, as pessoas 

ainda pensam duas vezes, porque vão perder um professor, um 

código de vaga, mas naquela época não tinha isso; então, as pessoas 

eram muito removidas assim: ah, o diretor não gosta de você, não vai 

com a sua cara, então, te mandam embora, aconteceu assim: você 

não fez o que ele queria, então, te manda embora. Então, era usado 

pelas direções assim, com um jeito de punição, sim. Mas isso é difícil 
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de se provar, mas é o que acontecia, né. A gente sabe que existem 

coisas não escritas na instituição, que era assim. Ninguém saía se 

não houvesse um embate ou então, alguma coisa muito séria com a 

direção do Campus. 

 Ela destaca uma repercussão negativa da denúncia, que foi ter sido 

estereotipado como uma pessoa “maluca” e comenta que retornou no antigo Campus 

para pegar o levantamento das suas faltas e a sua avaliação de desempenho. 

Recebeu 5 faltas e nota 9,6, respectivamente. 

Na equipe, as pessoas não falavam muita coisa, não, mas eu sinto 

assim que é um estereótipo, que se coloca entre as mulheres, assim, 

muito ruim, mas sabe aquela coisa, uma mulher quando ela fala muito, 

quando ela reclama, ela bota a boca no trombone, ela fica como 

maluca, né. Então, era assim esta mulher é maluca, não mexa com 

ela, não, deixa ela que ela é meio doida. Mas surpreendentemente, a 

minha chefia de departamento, nunca me retaliou. Eu não sei se é 

porque ela pensou duas vezes, assim, bom se eu fizer a mesma coisa 

que eles fizeram, ela vai fazer tudo de novo, um outro movimento de 

denúncia, então, depois disso ela passou a me tratar com muito 

respeito, com muita educação, ela nunca me tratou mal assim, 

também nunca senti que ela tenha me desfavorecido em algumas 

coisas (...)Eu não voltei mais no Campus e não sei como foi a 

repercussão, a única coisa que aconteceu foi que eu pedi para eles 

levantarem as minhas faltas desde quando eu comecei aqui no 

colégio, pois eles diziam que eu era muito faltosa. Aí, eu só tinha 5 

faltas justificadas, acho que era uma por ano. Também peguei a 

minha avaliação da direção, aí parece que eu fiquei com 9,6. Aí, eu 

pensei assim, uma pessoa que tem 9,6 na avaliação, é uma pessoa 

irresponsável, incompetente (risos), se eu sou tudo isso e eles me 

deram esta nota, eles são no mínimo coniventes comigo. Eu pedi e 

guardo comigo. Hoje eu sei que ninguém vai pedir, mas se um dia 

alguém voltar com esta conversa, aí eu vou falar, infelizmente vocês 

não têm provas. 

Ela encerrou a entrevista relatando as consequências do assédio moral para a 

sua vida, que foi perder a confiança nas pessoas. 

Mas assim, o que eu noto que mudou, a minha maneira de (acho que 

agora, eu estou melhor) conseguir fazer ligações com pessoas que 

têm uma visão de escola, que é assim, que é a minha, eu fiquei mais 
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inclusiva, mais amorosa. Então, essas pessoas, eu me cercando 

delas, me ajudam também a seguir. Ao invés de ficar com o pessoal 

que é negativo, eu optei pelo outro grupo. Porque assim, me ajudou a 

voltar a acreditar nas pessoas. Porque antes de eu vir p cá, eu não 

acreditava em mais ninguém, eu não compartilhava nada com 

ninguém, porque eu achava que tudo o que eu falasse poderia ser 

usado contra mim. Então, eu comecei a desconfiar de todo mundo.  

 

Entrevistado 13  

 E13 é servidora técnica-administrativa da Instituição e relata as situações de 

assédio moral praticadas por sua Chefia imediata desde o seu primeiro dia de 

trabalho. Sua chefe tinha um perfil controlador excessivo, costumava corrigir seus 

subordinados em público e criar situações, que causavam constrangimentos para 

eles.  

Eu já passei por isso, logo assim que, eu entrei no colégio. Eu já tive 

um baque no primeiro dia de trabalho, né, quando eu cheguei e a 

gente chega, né, servidor, todo animado, era o meu primeiro emprego, 

então eu cheguei toda animada (...) assim que eu cheguei no primeiro 

dia já fui informada: - Olha, você vai ficar aqui neste setor, essa é sua 

chefe. Ela começou a me apresentar os locais, em certo momento, ela 

parou na frente do setor onde eu ia ficar e a primeira atitude que ela 

teve foi: - olha só, todo mundo é uma equipe, então se você tiver 

qualquer problema você fala comigo, não vai falar com os outros, não, 

tá (...) depois disso foram várias atitudes desta pessoa. Ela tinha um 

negócio, um controle excessivo, ela tinha que controlar tudo que 

acontecia dentro do colégio (...) ela tinha que controlar tudo, qualquer 

coisa, que entrasse saísse teria que passar pela pelas mãos dela (...) 

a impressão que a gente tinha era que nós estávamos no jardim de 

infância e ela era a tia que tinha que proibir a gente. Ela era chefe da 

secretaria e lá também funcionava o protocolo. Geralmente eu ficava 

no protocolo. Então tudo ela tinha que falar, então às vezes, as 

atividades mais triviais que tinham; como fazer uma declaração; ela 

tinha que ver se a declaração estava correta, se não estivesse correta 

ela corrigia igual tia do colégio; nesse nível e outras atitudes que ela 

tinha, se ela tinha que dar uma bronca lá, dava uma bronca na frente 

de todo mundo. Então, essas atitudes que ela começou a tomar 

começou a desestruturar tudo (...) e ela conseguiu fazer com que toda 

equipe ficasse totalmente abalada com as atitudes que ela tinha. Ela 
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tinha essa questão do controle excessivo, mas ao mesmo tempo, a 

gente via que ela não sabia fazer muitas coisas, então tinha coisas de 

informática que ela não sabia fazer, ela não sabia que existia modelo 

de declaração no sistema interno, não sabia que o sistema interno 

fazia declaração automaticamente. Então, desde que a gente entrou, 

eu tinha que fazer declaração manualmente. Como a gente estava 

errando bastante, ela determinou que a gente tinha que colocar as 

iniciais do nome na declaração para ela saber quem fez a declaração 

e quem foi que errou, para corrigir. Então, se eu errasse a declaração, 

o outro servidor não poderia corrigir para mim, eu que teria que corrigir 

o erro da declaração. Ela fazia muitas coisas, uma vez (isso não foi 

comigo, foi com uma outra servidora) ela pediu para uma servidora ir  

até um setor pedir uma informação e a servidora falou assim: - ah, 

espera só um pouquinho, que eu vou ali só entregar alguma coisa 

daquele outro setor. E aí, ela chegou até lá no setor para pegar a 

servidora. Pegou ela pelo braço e disse para ela que era para ela 

esperar em seu setor, quando acabar, você vai lá e pega a informação 

e fez isso na frente de outras pessoas. Todo mundo ficou olhando ela 

fazer isso, depois ela fez isso comigo, também. Ela pediu para eu 

fazer um trabalho e eu fui perguntar a pessoa que fazia isso, como eu 

deveria fazer. E aí, ela foi atrás de mim, também, me puxou pelo braço 

e falou assim: - não é para perguntar nada para ninguém, não. Aí  me 

pegou na frente de todo mundo (...) muitas vezes fez essa coisa de 

controlar a gente fisicamente. Quando ela tinha que dar bronca, ela 

dava bronca na frente de todo mundo (...) eu tinha meus 15 minutos 

para lanchar aí eu fui lanchar e fiquei lanchando. Ela me interrompeu 

durante o lanche porque eu tinha feito uma declaração errada, ela 

mandou interromper o lanche para corrigir a declaração. Eu tive que 

parar e refazer a declaração. Entreguei para ela e voltei para lanchar. 

Quando eu voltei, ela começou a falar: - você está demorando muito 

no seu lanche. Você não pode demorar muito e ainda chamou o outro 

servidor e disse assim: - vem cá, que eu quero falar com vocês dois. 

E começou a me esculachar na frente do outro servidor. Você está 

fazendo muita coisa errada (...) eu sei que você fala mal de mim, por 

aí. E eu pensei: - como assim gente, eu ainda mereço ficar ouvindo 

esse tipo de coisa. Nossa, isso é sério. Depois de toda discussão esse 

servidor ficou tão nervoso, que ele esqueceu que tinha ido de carro 

para o trabalho, foi embora de ônibus e depois a gente teve que voltar 

para pegar o carro (... ) depois disso houve uma situação, que esse 

servidor foi chorando reclamar, pedindo para ser transferido daquele 
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setor porque não aguentava mais ficar lá com ela (...) e até que a 

gente pediu para ela ser retirada daquele setor, ninguém aguentava 

mais ficar com ela. 

 Ela narra que, além da sua Chefe imediata também havia um outro servidor, 

que a assediava sexualmente.  

(...) tinha um outro servidor também que a gente teve um problema, é 

que comigo, o caso com ele não foi assédio moral, foi assédio sexual 

mesmo, mas assim, esse servidor era o diretor lá dentro e agora não 

é mais. Ele ficava o tempo todo se intrometendo no meu trabalho, 

achava que podia entrar, fazer as coisas, não só com meu setor, mas 

com vários setores do Campus. Ele entrava, abria as portas, colocava 

e tirava coisas (...) 

 E13 comenta que conversava sobre esses fatos com alguns servidores do 

Campus para desabafar. Disse que não fez nenhuma denúncia formal, mas que os 

acontecimentos chegaram ao conhecimento do Diretor-geral do Campus, que depois 

de um tempo, interveio e retirou a servidora, que a assediava, do cargo de chefia. 

Eu conversei com alguns servidores que estavam lá dentro (...) todo 

mundo já sabia como era a situação, todo mundo já tinha visto. 

Alguém sempre tinha alguma coisa a falar sobre o comportamento 

dela. Era mais desabafar porque eu tinha acabado de chegar lá, então 

eu tinha medo de fazer alguma coisa, né (...) apesar disso, eu acho 

que uma vez, alguém falou para o diretor-geral e ele foi até lá (no 

setor) saber com a gente, o estava acontecendo. Mas isso não 

adiantou de nada. Ele só foi lá para saber o que estava acontecendo 

e no final das contas ficou a mesma coisa que era antes, eu pensei 

até que ele ia resolver, mas não resolveu nada. Somente no ano 

seguinte, que ela foi retirada da chefia do setor. 

 Ela encerra a entrevista afirmando não ter sofrido nenhum problema de saúde, 

mas que sentiu muito estresse, medo de fazer algo errado e vontade de não ir para o 

trabalho. 

Não houve nenhum problema de saúde, era mais estresse, a vontade 

de não ir para o trabalho, essas coisas assim. Eu acho que eu ficava 

com mais medo ainda de fazer errado, aí eu acabava errando mais 

ainda. Eu tinha tanto medo de errar porque ela ficava falando e eu não 

podia errar e acabava errando. 
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Entrevistado 14  

 E14 é servidora técnica-administrativa na Instituição e narra as situações de 

assédio moral vivenciada com sua chefia imediata, que mantinha com ela uma 

comunicação perversa (HIRIGOYEN, 2002). Tudo começou porque ela era uma 

servidora proativa, geralmente realizava atividades além das que eram de sua 

obrigação e depois que teve alguns problemas pessoais, que a afetaram 

emocionalmente, apresentou queda na sua produtividade. 

(...)a diretora, que não dava nem se quer um bom dia quando cruzava 

comigo e com outra colega trabalho, ela não falava, quando tinha 

algum serviço, ela nunca se dirigia a mim. Por um tempo, eu que 

organizei a secretaria. Quando eu entrei aqui, a secretaria era uma 

bagunça, pode-se dizer, que era tudo desorganizado, as coisas 

coladas pelas paredes. As pessoas não sabiam nem mexer no 

sistema direito, mas foi numa época que eu tive um problema pessoal 

em casa e eu me reportei a ela, mas isso  assim, eu não estava 

trabalhando como ela achava que eu deveria, mas em função disso, 

eu falei para ela, por um problema que considerei sério, e ela passou 

a me tratar totalmente diferente. Não cumprimentava e qualquer coisa 

ficava de cara feia e soube que falava de mim, com outras pessoas. 

Eu nunca cheguei a me ausentar por isso, teve uma hora que ela que 

propôs que eu ficasse alguns dias em casa, mas eu falei que não 

queria. Eu já não estava com disposição para tomar a frente, eu não 

tinha cargo de chefia nem nada, mas eu queria um momento, um 

tempinho para mim, não que eu deixasse de fazer as minhas funções. 

Eu não tinha cargo de chefia, eu não tinha essa responsabilidade, eu 

não queria mais ficar à frente das coisas. Eu passei a querer a fazer 

só o que me era cabido com o meu cargo. 

 Ela narra que o comportamento da chefia consigo era cotidiano; e que buscava 

uma colega do mesmo setor de trabalho, que também recebia este mesmo 

tratamento, para conversar e tentar entender o que estava acontecendo. Conta que 

não fez nenhuma denúncia formal, mas depois de um tempo, passou a evitar contato 

com sua diretora. 

(...) a gente conversava entre eu e ela, só que ela já aposentou, já. Só 

ter alguém para conversar mesmo e para achar assim: será que eu 

estou vendo errado? Se não é isso, será que, no momento, que eu 

estou, eu estou assim colocando uma proporção muito maior do que 
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seria, mas não, essa pessoa sentia da mesma forma que eu. Só que 

para ela era menor a proporção porque como eu disse, eu estava à 

frente, mas essa mulher, não. Ela falava que eu já não estava vestindo 

tanto a camisa do colégio como antes (...) A gente só procurou evitar 

ficar indo no local que ela trabalhava. A gente procurou ao máximo 

evitar. Toda vez que tinha alguma coisa para ela assinar, a gente 

fazia, mas não levava. Outras pessoas sempre levavam para a gente. 

Evitávamos o contato. 

 E14 encerra a entrevista, relatando os problemas de saúde que enfrentou, a 

necessidade de afastamento do local de trabalho e do período de superação. 

(...) Tive depressão e insônia. Eu já estava naquele período particular 

difícil e ficou pior ainda, mas eu procurei não deixar isso me abalar 

tanto. Eu superei. Foram alguns meses assim, digamos uns 5, 6 

meses, mas eu vi assim, que eu não gosto e não gostaria de ser 

aquela pessoa, eu não queria ficar assim. Eu nunca fui de faltar, mas 

eu faltei por isso. Mas eu não queria deixar a minha profissão. O que 

eu acho que a mim era cabido, em relação ao trabalho, não deixei 

faltar. 

 

Caso de Assédio Moral Horizontal 

Entrevistado 15  

 E15 é servidora técnica-administrativa da Instituição e narra os episódios de 

assédio moral sofrido em seu ambiente trabalho por colegas de sua equipe, em 

decorrência do seu perfil profissional criativo e proativo, que se manifestou 

principalmente, a partir do estabelecimento da comunicação perversa (HIRIGOYEN, 

2002). 

Eu entrei em 2014 e recentemente, eu fui para a Direção. E aí, eu sei 

que pelo pouco tempo que eu tenho aqui, algumas pessoas gostam 

de mim, e que outras não gostam de mim. Que aceitam o meu jeito, o 

meu trabalho, pessoalmente, enfim aí, a gente vai lidando com essas 

pessoas. Só que quando eu fui trabalhar na direção, tentei mudar 

algumas coisas na direção administrativamente, até porque esse foi o 

motivo pelo qual me colocaram lá, mas eu percebi que algumas 

pessoas ficaram extremamente desconfortáveis com a minha 

presença lá, demonstrando através de atitudes, como por exemplo, 
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não me cumprimentando, fingindo mesmo que não me ouvia, quando 

eu solicitava alguma coisa, houve uma situação em que eu estava 

fazendo uma pergunta falando fulano, fulano, fulano e a pessoa nada, 

aí eu fui e falei FULANO (gritei) porque eu estava precisando daquela 

resposta e aí ele estava vendo que a sala da direção estava cheia e 

ele virou e disse assim: - calma, você não está vendo que eu estou 

conversando? Nossa, que descompensada. E eu sou supersensível, 

né, na mesma hora, eu comecei a ficar tremendo e com vontade de 

chorar. Aí, eu estava passando uma instrução para uma menina que 

tinha acabado de entrar. Eu falei assim: - eu só quero saber se você 

pode me ajudar. Você não está vendo que eu estou atendendo. Eu só 

quero saber que sim ou não. Você pode me ajudar? Tá bom, então, 

eu vou (Ele respondeu). E ele não foi. O tempo inteiro que eu estive 

com a menina, ele não foi. Eu falei assim: - fulana enquanto eu estiver 

aqui, ele não vai vir. Se ele não vier, a gente chama outra pessoa. Foi 

só eu sair da mesa da menina, ele foi lá falar com ela. Eu fiquei tão 

nervosa... quem era meu amigo próximo, eu conversei, eu chorei, eu 

fui para o banheiro e chorei. Fui para outro setor, foi uma situação 

terrível. Depois houve outras situações menores, mas eu digo 

menores porque foram situações em que eu não tive vontade de 

chorar e é o que ele esperava. E era assim, neste setor específico, eu 

era a única mulher e que tinha fama de ser muito firme, muito decidida 

nas minhas ações, nas minhas palavras. Então, as pessoas que 

trabalhavam ali, já apresentavam alguma resistência a tudo o que eu 

falava, por mais gentil, que eu tentasse ser, eu tinha resistência para 

absolutamente tudo. Até pela questão de ser respondida, eu não era 

respondida por e-mail, eu não recebia retorno por telefone, eu não era 

respondida pessoalmente, eu tinha sempre que tentar falar um pouco 

mais alto, sendo mais insistente para as pessoas me responderem, 

quase todos e todos homens com cargos maiores que o meu.  

  E15 relata que estes fatos aconteciam com frequência e que devido a todas as 

agressões sofridas, não quis permanecer muito tempo no setor, ficou apenas 4 

meses. Ela resolveu fazer uma denúncia por escrito, para a Direção-geral do Campus, 

mas até aquele momento da entrevista, ainda não havia recebido resposta. Apenas a 

sua transferência de setor, que havia sido efetivada. 

(...) Todos os dias, tanto que eu fiquei lá foi tipo assim, eu entrei em 

novembro (2017) e em fevereiro (2018), eu já queria sair de lá (...) 

porque assim nem os projetos que eu visava fazer e eu já tinha 
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iniciado alguns, nem os projetos tinham respaldo, eu não tinha apoio 

de ninguém. Aí eu falei: - gente, como é que eu vou fazer um trabalho 

num setor administrativo totalmente sozinha? Aí, esta situação 

culminou quando em um dia, eu estava lá na direção, o telefone tocou 

e eu atendi. E aí, eu falei: - pessoa, é para você. Ele não me 

respondeu e aí eu falei: - pessoa! A pessoa levantou batendo na 

mesa, gesticulando e falando: - calma, menina, calma, tem que saber 

esperar, não pode ser assim, não. Aí, eu falei: - eu só perguntei de 

novo, porque achei que você não tinha ouvido. E ele: - tem que ter 

calma, tem que ter paciência. As coisas não são sempre do jeito que 

você quer, não. E eu: - que absurdo, eu só perguntei de novo porque 

assim, tinha uma mãe esperando atendimento, e ela fez assim, botou 

a mão no rosto, sabe. Aí, eu pensei assim: - gente que vergonha, que 

vergonha! Assim que acabou a cena, que a pessoa entrou dentro da 

sala, a pessoa que poderia me ajudar apareceu. Aí, eu falei assim, 

fulano de tal olha só, aconteceu uma situação assim e assim, e assim, 

qual é o procedimento de vocês aqui? Como vocês costumam fazer, 

lidar com isso? Aí, essa pessoa falou: - você precisa denunciar, você 

precisa ir à Corregedoria, isso é assédio moral, abre PAD (Processo 

Administrativo Disciplinar) mesmo. Aí, eu fiquei com aquela cara 

assim, não é muita exposição, não?  Ou então, se você quiser, 

registra uma reclamação formal, não sei. Aí eu, beleza, como vai ser 

a primeira atitude do tipo que eu acabei de tomar aqui, eu acabei de 

chegar, por bem dizer, mas no setor, eu registrei uma reclamação bem 

detalhada de uma página inteira no livro de reclamações (...) assim, 

as pessoas que deveriam resolver, não resolveram, na verdade não 

tem resposta nenhuma até hoje.  Quer dizer, eu nunca mais voltei lá, 

um mês depois do que tinha passado, não tem resposta nenhuma. Ele 

continua trabalhando no mesmo lugar, só eu que sai.  

 Ela fala que conversou sobre os acontecimentos com um grupo de pessoas 

próximas e com sua família para desabafar. Conta também sobre a sua alteração de 

comportamento, pois ficou triste, nervosa e em estado de alerta, pensando neste 

assunto o tempo todo; e afirma que chegou a desejar fazer o pedido de exoneração 

do cargo. 

(...) Tem um grupo de pessoas próximas que eu converso bastante. 

Conversei também com a minha família. Desabafar, desintoxicar, 

dispersar este assunto o máximo possível porque eu estava muito 

chocada, muito nervosa, em casa, eu não parava de pensar nisso (O 
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que eu podia fazer para que isso não voltasse a acontecer? O que eu 

posso fazer para que isso prejudique menos o meu trabalho e até a 

minha casa?), porque eu estava assim, triste, nervosa eu pensei em 

muitas vezes de pedir exoneração. Meu marido falava assim, você 

não está doida, você não vai pedir exoneração. Colegas daqui 

também, falavam: - este não é o caminho, dá p você fazer outras 

coisas e tal; mas eu pensava assim, como eram pessoas grandes que 

estavam fazendo este tipo de situação, eu pensei: - qualquer lugar 

que eu for aqui dentro, eu vou viver o inferno, então até quando, eu 

vou sair do foco, mas sabe se lá o nível de raiva que eles têm de mim, 

mas parece que não era tanto assim, porque eles não vêm aqui me 

perturbar. Eu não sei se falavam de mim, mas assim, o meu trabalho 

não interfere, e não me distratam, não tiveram a oportunidade de me 

distratar de coisa nenhuma. 

 E15 relata que depois destes acontecimentos, ela ficou estigmatizada no local 

de trabalho como uma pessoa meio louca, desiquilibrada e bruta. Também cita os 

sintomas, que afetaram a sua saúde: dor de cabeça e cansaço.  

(...) Ficou só a conversa de que eu era meio louca, desequilibrada e 

bruta. E esta situação que aconteceu na direção, só reforçou isto para 

algumas pessoas que não me conheciam. Quem me conhece sabe 

que eu não sou assim, mas para os outros ficou assim, também a 

fulana é difícil e tal (...) eu senti só dor de cabeça, tinha dias que eu 

chegava com muitíssima dor de cabeça, mas que não passava nunca, 

de jeito nenhum. E eu sabia que era um dia que eu tinha me 

aborrecido demais. E eu sou uma pessoa sensível, eu sei que este 

tipo de coisa, me afeta mais. Eu passava uns dias cansada em casa, 

meio sem paciência com a minha família, pensando no que eu poderia 

fazer para ter uma vida, menos inferno no meu trabalho.  

 

Caso de Assédio Moral Vertical Ascendente 

Entrevistado 16 

 E16 é servidora docente efetiva da Instituição e relata situações humilhantes e 

constrangedoras, que vivenciou e que foram causadas por seus subordinados, que a 

xingaram e lhe fizeram uma falsa acusação. 

(...) Eu acredito que fui xingada aqui por uma colega professora. É 

uma situação que eu não sei qual foi. Ela disse que eu era muito mau 
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caráter e eu não coloquei na justiça. Ela só saiu daqui porque estava 

insuportável trabalhar com ela. Ela era uma colega minha e me 

chamou de mau caráter. E eu fiquei assim, fiquei impactada e uma 

outra questão é que eu era colega, mas naquele momento, eu era 

chefe dela, como coordenadora e uma outra situação também aqui foi 

esse outro servidor, que também trabalha aqui comigo, escreveu que 

eu tinha, na verdade levantou uma suspeita, de que eu tinha roubado 

o celular dele; me ligou e disse assim: - Fulana, olha na sua bolsa, 

veja nos seus embrulhos e na sua roupa se você não está com o meu 

celular. Isso aconteceu há pouco tempo, ele é técnico e trabalhava 

aqui no setor. Eu achei que além da questão do desrespeito, eu achei 

que foi demais, demais da conta. Eu fui na polícia, inclusive o policial 

pediu que eu retornasse para mostrar que ele havia me ligado, mas 

eu achei que era muita burocracia, mas fiquei mal. Não consegui 

trabalhar aqui com essas pessoas. 

 Ela narra que comunicou o fato à Direção-geral do Campus, que seus 

subordinados foram transferidos de setor, porém não houve nenhuma retratação. E16 

explica que estabelecia um bom relacionamento com os dois servidores, porém, um 

deles estava procrastinando as tarefas de trabalho e isso a estava incomodando. 

(...) ela está trabalhando ali na direção e ele está trabalhando aqui na 

assistência ao educando, né. Então, eu não consigo nem olhar para 

ele. Eu fiquei mal muito mal, eles não se retrataram de forma alguma, 

as pessoas souberam, né, a direção também e eu passei para direção 

o e-mail. Tem o e-mail, tem prova (...) eu não o considerava um mal 

relacionamento, depois ele começou a procrastinar no trabalho, se 

tornou um procrastinador e então isso me incomodava.  

 E16 conta que conversou com colegas de trabalho e com sua família com a 

intenção de desabafar e tentar entender o que estava acontecendo.  

Eu falei com colegas do Setor de Orientação e Supervisão 

Pedagógica e com a minha família (...) Primeiro, a maior queixa era 

que eu queria desabafar: - mas o que é que é isso, meu Deus do céu? 

Será que eu sou tão assim, mesmo? Sou mau-caráter? Será que eu 

roubei? Será que o meu caráter está assim, gente? Mas o que é que 

é isso? Eu deixo o meu celular aqui em cima (da mesa). Eu sei que 

existe isso (...) eu deixo as coisas aqui e nunca imaginei que isso 

poderia acontecer (...)  
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 Ela relata as consequências do ocorrido para o seu trabalho e relaciona os 

sintomas e sentimentos, que apresentou após o episódio: pressão alta, tristeza, 

ansiedade, ficou em estado de alerta, sentiu medo do servidor, que a assediou e de 

deixar a bolsa no colégio. 

(...) a minha pressão aumentou, eu fiquei muito ansiosa, eu fiquei até 

ficar sabe, um pouquinho triste. Não posso dizer que fiquei deprimida, 

não, mas a pressão aumentou. Eu estava mais em alerta, eu fiquei 

com medo, na verdade, eu fiquei com medo dele. Eu não deixava nem 

mais a minha bolsa aqui dentro. Eu ficava pensando assim: - Será que 

ele vai colocar o celular dele aqui? Até o meu marido falou assim: - 

não deixa a sua bolsa, lá. Com relação ao trabalho no setor, o trabalho 

caiu, caiu. Eu não conseguia trabalhar, eu vinha, fazia alguma coisa, 

mas se ele estivesse na sala eu saía... deixei muita coisa por fazer. 

Pergunta 11 - Medidas para prevenir e combater o assédio moral na Instituição 

 Quando foram perguntados sobre como acreditavam que a instituição poderia 

prevenir e combater o assédio moral, os entrevistados apresentaram diferentes 

sugestões, que foram categorizadas (BARDIN, 2009) e relacionadas a seguir.  

É importante destacar antes da análise, que a entrevistada 16 não soube 

responder esta questão e a entrevistada 8 informou não acreditar, que houvesse 

possibilidade de se combater o assédio moral na instituição. Ela justificou dizendo o 

seguinte: 

Uma vez que isso é desencadeado, a impressão que dá, é que é algo 

que não tem volta. Uma vez, que você se vê naquele tipo de relação, 

não tem mais jeito de consertar. Você fica ali marcado, entendeu, 

como alguém que não concorda, como alguém que se posiciona 

diferente, mesmo quando, é só em alguns pontos, em alguns 

momentos, você fica marcada pelo resto da vida. (E8) 

Categoria 1 - Ações gestoras mais democráticas e assertivas 

(E1) Criar um mecanismo que garanta as escolhas dos ocupantes dos cargos 

comissionados com a participação do coletivo, definindo pré-requisitos para 

candidatura, que estejam relacionados ao conhecimento técnico do servidor para o 

exercício da função para combater a disputa de cargos. 
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(E11) Tomada de decisões a partir de discussões pautadas em reuniões com o 

coletivo de servidores, diminuição do poder de determinados cargos, definição de um 

limite de vezes para reeleição em cada cargo. 

Categoria 2 - Política de Conscientização 

(E2) Seguir a lei e fazer campanhas. 

(E3) Realização de palestras, divulgação da cartilha da PROGESP. 

(E4) Divulgação para conscientização. 

(E5) Criar comissões de visita aos campi para conversar com os servidores.  

(E6) As pessoas precisam saber como fazer uma queixa e para quem fazer uma 

queixa (...) a gente precisa de uma política onde a gente saiba dos nossos direitos. 

(E7) Diálogo entre os setores sobre a temática pensando na sustentabilidade das 

relações humanas. 

(E9) Palestras e Rodas de Conversas. 

“(...) as pessoas precisam ser capacitadas (...) tem gente que acha 

que é frescura, que é bobagem, que é mania de perseguição. Virou 

mantra, dizem assim: - é mania de perseguição, mania de 

perseguição, aconteceu só com ela (...) as pessoas precisam 

entender como isso acontece e se acontece, reconhecer-se no lugar 

daquelas que estão sofrendo, porque algumas coisas já foram 

naturalizadas.” (E9) 

(E10) Fazer cartilha. 

(E15) Mais divulgação sobre as consequências e sobre o procedimento para as 

denúncias. Criação de uma norma de conduta para convivência entre os servidores 

da instituição. 

Categoria 3 - Criar uma ouvidoria específica para acolhimento de denúncias de 

Assédio Moral 

(E3) Criação de um espaço de acolhimento para registro de denúncias e busca de 

alternativas para mediação de conflitos. 

(E5) Criar um setor para que sejam ouvidas denúncias anônimas de assédio moral.  

(E6) A gente precisa, sim, de um lugar que a gente possa se colocar, ir lá falar e que 

vão ter tomado as providências. 

(E10) Protocolo. 
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(E12) Criar um disque-denúncia. 

(E14) Espaço acolhedor para as denúncias. 

Categoria 4 - Reconhecimento dos casos de Assédio Moral 

(E10) Reconhecimento pelo colégio dos casos denunciados. 

(E12) Incentivar e apoiar as denúncias 

(E15) Resolução dos casos denunciados, apresentando respostas aos denunciantes.  

Categoria 5 - Denunciar 

(E12) Incentivar e apoiar as denúncias. 

“Se eu soubesse que eu seria apoiada, que a investigação seria bem-

feita e que aquilo não ficasse no ar, fosse ignorado, por exemplo, se 

eu soubesse que eu teria apoio, eu denunciaria.” (E12) 

(E13) Denúncia. 

Categoria 6 - Rigor na investigação 

(E12) Realizar investigações bem-feitas. 

(E13) Investigação. 

(E14) Mais rigor na investigação. 

 As sugestões apresentadas pelos pesquisados foram analisadas, selecionadas e 

incorporadas ao Plano Institucional de Mediação de Conflitos, de acordo com a sua 

viabilidade de realização. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPOSTAS DE AÇÕES PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO 

MORAL NA INSTITUIÇÃO PESQUISADA  

 

5.1.  Como prevenir e o combater o Assédio Moral no Ambiente de Trabalho 

 

Após o aprofundamento desse estudo, chegamos ao entendimento de que a 

prevenção, através da conscientização, é a melhor forma de combater o assédio 

moral nas relações de trabalho e concordamos com Stephan (2013), quando afirma 

que dificilmente uma indenização, por maior que seja, compensaria devidamente a 

ofensa à dignidade do trabalhador (p. 203). 

Sendo assim, apresentaremos a seguir uma lista de ações que podem ser 

realizadas no ambiente de trabalho com a finalidade de prevenir e combater o assédio 

moral. 

Quadro 7 - Ações para prevenção e combate ao assédio moral no Serviço Público 

1 Conscientizar os gestores quanto a função social das organizações e que o assédio moral é 
uma realidade nas práticas gestoras. 

2 Estimular os servidores para que estabeleçam um relacionamento interpessoal respeitoso e 
proporcionar uma boa convivência entre eles. 

3 Penalizar os servidores que promovem atos que prejudiquem os colegas e/ou seus 
subordinados. 

4 Aplicar o Código de Ética dos Servidores Públicos. 

5 Oferecer cursos informativos sobre o assédio moral. 

6 Adotar medidas de prevenção de acidentes e de enfermidades. 

7 Realizar reuniões para esclarecimentos de eventuais dúvidas sobre o assédio moral. 

8 Criar mecanismos efetivos de veiculação de queixas, garantindo o sigilo, a averiguação devida 
e a punição do assediador. 

9 Estimular o exercício de solidariedade entre os colegas e a denúncia anônima dos casos 
concretos de assédio moral. 

10 Treinar os servidores do setor de Gestão de Pessoas para saberem identificar as situações de 
assédio moral, que forem denunciadas. 

11 Oferecer atividades que reduzam o estresse dos servidores: terapia ocupacional, esporte ou 
artes. 

12 Resistir à violência, publicizar no ambiente de trabalho e comunicar ao sindicato. 

Fonte: Stephan (2013, p. 204-207) 

Consideramos que quando essas medidas preventivas forem ineficientes, o 

servidor/vítima deve denunciar os métodos cruéis a que estiver sendo submetido ao 

sindicato e solicitar assistência jurídica e, do mesmo modo, comunicar à sua chefia 

imediata e a do servidor/agressor. 

De acordo com Stephan (2013): 

“A publicização do nome do sujeito ativo do assédio moral no 
ambiente de trabalho e sua consequente punição jurídica servem 
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como medidas preventivas de tal prática, desencorajando possíveis 
novos assediadores. 
O trabalhador vítima de assédio moral pode utilizar-se dos serviços 
prestados pelos núcleos de combate à discriminação nas relações de 
trabalho, instaladas no Brasil, nas Delegacias Regionais do 
Trabalho/TEM, que procuram sanar lesões aos direitos dos 
trabalhadores utilizando-se da negociação.” (p. 208) 
 

5.2. Versão Preliminar do Programa Institucional de Mediação de Conflitos 

Os dados coletados na pergunta nº 11 da entrevista subsidiaram a elaboração 

deste programa. 

5.2.1.  Caracterização do Problema 

Nos últimos anos, com o crescente número de denúncias de assédio moral em 

diferentes setores da Instituição Federal de Ensino do Rio de Janeiro pesquisada e 

considerando o trabalho realizado pelo Setor de Qualidade de Vida da Pró-Reitoria 

de Gestão de Pessoas da instituição, dos estudos realizados por Nascimento (2015) 

e por este, verificou-se que a prática de assédio moral geralmente estava relacionada 

a questões políticas internas entre servidores (retaliação estabelecida durante estágio 

probatório, coação de servidores proativos que são vistos como “ameaça” e também 

paternalismo quando os gestores possuíam algum grau de amizade com a alta 

administração), além disso, ocorrem com mais frequência na forma vertical, com 

ações iniciadas pelo superior hierárquico, porém muitas vezes, com o apoio dos 

servidores de confiança da sua equipe e da alta administração (possibilitando a 

prática do assédio moral também na forma horizontal ou mista). Como consequência 

desta prática, foi identificado um aumento de pedidos de licença médica, de 

transferência de local de trabalho e exonerações, seguidos de denúncias de assédio 

moral. Observou-se também a necessidade do desenvolvimento de uma política de 

conscientização dos servidores e gestores sobre o assédio moral; da criação de um 

espaço para acolhimento das denúncias, que seja mais acessível e seguro para os 

servidores; e que a instituição reconheça os casos denunciados, que crie estratégias 

para mediar os conflitos e tome providências, conforme determina a legislação em 

vigor. 

5.2.2. Objetivos 

Implementar uma política de prevenção e combate ao assédio moral na 

Instituição Federal de Ensino do Rio de Janeiro pesquisada 
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5.2.3. Justificativa 

A implementação do Programa Institucional de Mediação de Conflitos na  

Instituição Federal de Ensino do Rio de Janeiro pesquisada justifica-se pela 

constatação da ausência de uma política interna, que vise o acolhimento, a escuta, a 

intermediação nos casos de conflitos entre servidores de forma preventiva  e que 

garanta a harmonização do clima organizacional; previna o assédio moral e até 

mesmo, evite o adoecimento do servidor e a abertura de processos de sindicâncias 

ou Processos Administrativos Disciplinares (PAD), pois de acordo com Hirigoyen 

(2002, p.25), quando um conflito não é solucionado, há um grande risco de uma das 

partes praticar o assédio moral. 

5.2.4. Plano de Ação 

Eixo 1 

Objetivo Estratégico: Promover a formação de servidores para atuar no Programa 

Institucional de Mediação de Conflitos 

Ação Estratégica: Realização de palestras sobre o Assédio Moral e a Mediação de 

Conflitos no ambiente de trabalho  

Descrição:  

 Realização de um evento de Apresentação do Programa Institucional de 

Mediação de Conflitos para os servidores. 

Realização de Palestras sobre o Assédio Moral e a Mediação de Conflitos no 

ambiente de trabalho para os servidores. 

 

Eixo 2 

Objetivo Estratégico: Criar uma comissão responsável para implementar o Plano 

Institucional de Mediação de Conflitos  

Ação Estratégica: Criação da Comissão Institucional de Mediação de Conflitos  

Descrição:  

A comissão deverá ser composta no mínimo por 5 (cinco) servidores efetivos 

que tenham interesse e/ou formação, preferencialmente na área de pedagogia, 
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psicologia, serviço social, segurança do trabalho, direito, garantindo a representação 

de servidor técnico-administrativo de outra categoria e de docente. 

Ela será responsável pela elaboração do seu Regimento Interno e pela 

implementação das estratégias deste Plano de Ação. 

A gestão da comissão será realizada por um coordenador, que será 

responsável pela condução dos trabalhos; e por um vice coordenador, que será o seu 

eventual substituto. 

Eixo 3 

Objetivo Estratégico: Elaborar o Regimento Interno da Comissão Institucional de 

Mediação de Conflitos 

Ação Estratégica: Elaboração do Regimento Interno da Comissão Institucional de 

Mediação de Conflitos 

Descrição:  

Realização de reuniões para elaboração do Regimento Interno da Comissão 

Institucional de Mediação de Conflitos. 

Eixo 4 

Objetivo Estratégico: Criar um espaço de acolhimento e denúncia para os servidores 

Ação Estratégica: Organização do espaço de acolhimento e denúncia para os 

servidores 

Descrição:  

 O Espaço de Acolhimento e Denúncia para os servidores será organizado na 

sala da Comissão Institucional de Mediação de Conflitos e terá a finalidade de 

recepcionar os servidores que procurarem a comissão.  

 Além deste espaço físico, a Comissão disponibilizará para os servidores, um 

espaço virtual, através de um e-mail específico. 

Eixo 5 

Objetivo Estratégico: Desenvolver uma política de conscientização de servidores e 

gestores sobre o assédio moral no ambiente de trabalho 

Ação Estratégica: Realização de eventos acadêmicos e de extensão; publicação e 

divulgação de materiais sobre a temática assédio moral no ambiente de trabalho 
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Descrição:  

 Realização de Rodas de Conversa nos Campi, Minicurso e Palestras 

específicas para gestores e para servidores. 

  Criação de um Blog Institucional para registrar as atividades implementadas 

através deste plano. 

Atualização e divulgação da cartilha elaborada pela PROGESP em 2015. 

Eixo 6 

Objetivo Estratégico: Mediar conflitos entre os servidores da instituição 

Ação Estratégica: Mediação dos conflitos entre servidores apresentados à Comissão 

Descrição:  

 Após recebida a denúncia (pessoalmente ou por e-mail), a Comissão se 

reunirá para definir a estratégia de mediação mais adequada para solucionar o conflito 

e quem será o mediador.  

 Definida a metodologia de trabalho, e se for o caso, a comissão fará o convite 

para os servidores em conflito e sendo aceitas as regras, a mediação será realizada. 

 Ao término da mediação, havendo acordo ou não, será elaborado um termo 

entre as partes e encaminhado para ser arquivado na ficha funcional do servidor, em 

conformidade com a legislação em vigor. 

5.2.5. Resultados e/ou produtos esperados 

 Comissão Institucional de Mediação de Conflitos constituída. 

 Regimento Interno da Comissão Institucional de Mediação de Conflitos. 

 Sala da Comissão de Mediação de Conflitos com espaço organizado para 

acolhimento e denúncias. 

 Blog Institucional de Prevenção e Combate ao Assédio Moral. 

 Realização de Palestras, Rodas de Conversa e Minicurso. 

 Solução de 75% dos conflitos apresentados à comissão. 

 

5.2.6. Recursos Financeiros, Humanos, Físicos e Equipamentos 

 1 sala com notebook conectado à internet, impressora, data show, telefone, 

mesa de escritório com cadeira, mesa para reuniões com cadeiras, ar 

condicionado, materiais de escritório. 

 Materiais para realização dos eventos. 

 Professores e palestrantes. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. Considerações Finais 

 

As transformações ocorridas no mundo do trabalho para atender as demandas 

da nova ordem econômica mundial e do avanço tecnológico têm impactado a 

qualidade de vida dos trabalhadores, devido as exigências requeridas para obtenção 

de lucros e resultados. A todo instante, eles são cobrados por produtividade dentro 

de um contexto de competitividade. E para se manterem no emprego, seguem o 

padrão determinado, isto é, tornam-se produtivos e competitivos entre si. No serviço 

público, apesar da produtividade não ser a finalidade do trabalho, é cobrada a 

eficiência do servidor no desempenho da sua função. Como ele tem a sua 

estabilidade garantida, a competitividade fica no campo das relações de poder para 

ocupação de cargos hierarquicamente superiores. No entanto, quando esta disputa 

começa a ser travada no ambiente de trabalho, é muito comum o surgimento de 

conflitos. De acordo com os estudos realizados nesta pesquisa, se estes conflitos não 

forem resolvidos, pode ocorrer o fenômeno assédio moral (HIRIGOYEN, 2002). 

Ao finalizar este estudo, pôde-se ratificar que o assédio moral caracteriza-se 

por  atitudes abusivas, intencionais e frequentes, que podem ser expressas através 

de silêncios, gestos e/ou palavras (faladas ou escritas), com a finalidade de causar 

danos a uma pessoa, afetando a sua personalidade, atingindo a sua dignidade, 

prejudicando a sua saúde física e psíquica, colocando em risco o seu emprego ou 

deteriorando o ambiente de trabalho.  

Os instrumentos de levantamento de dados empregados foram: o questionário, 

que foi disponibilizado online e divulgado pela pesquisadora através do e-mail e das 

redes sociais, participaram desta etapa: 61 técnicos-administrativos, 111 docentes 

(efetivos e substitutos), totalizando 172 servidores. Em seguida, realizou-se as 

entrevistas com os sujeitos que desejaram relatar as situações de humilhação 

vivenciadas e/ou conhecidas. Os relatos apresentados na pesquisa narraram as 

experiências desses entrevistados, que relembraram o drama que viveram, 

confirmando as características e consequências do assédio moral para a instituição e 

para a sua vida pessoal e profissional. Participaram deste momento: 5 técnicos-

administrativos, 11 docentes efetivos, totalizando 16 servidores.  
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Os resultados da pesquisa ratificam que o assédio moral é uma realidade na 

Instituição pesquisada, 45,3% dos pesquisados declararam que sofriam assédio 

moral, alguns com mais frequência e outros com menos; as características dos 

comportamentos hostis que evidenciavam a prática de assédio moral no ambiente de 

trabalho apresentadas no resultado da pesquisa, coincidem com os identificados por 

Hirigoyen (2002) e Nunes (2011). A característica mais presente foi a de abuso de 

poder/autoritarismo, o tipo mais comum era o de assédio moral vertical descendente, 

ou seja, do superior hierárquico para o seu subordinado, presente em 56% dos casos. 

As características das situações de assédio moral ocorridas na Instituição 

pesquisada foram organizadas em categorias que definem os comportamentos hostis 

que fomentam o mal-estar no ambiente de trabalho, similares as classificações 

delineadas por Hirigoyen (2002). A categoria que apresentou a maior frequência foi a 

de “Comportamento hostil que tem a finalidade de isolar o servidor e dificultar a sua 

comunicação com outros e com a chefia imediata”. A ação mais praticada, e que pelo 

percentual de respostas, parece ser bastante comum na instituição, foi: ser 

constantemente interrompido, no momento em que estão falando, nas reuniões ou 

em diálogos (69,4%); características que indicam o momento em que o assediador 

começa a estabelecer uma comunicação perversa, isto é, o modo encontrado por ele, 

de começar a mostrar para a vítima, que ele não se interessa por ela nem pelo que 

ela tem a dizer. 

As situações de assédio moral relatadas nesta pesquisa ocorreram entre os 

anos 2001 e 2018, a duração dos episódios foi variada, alguns duraram dias, outros, 

semanas, meses ou anos; 49,3% dos casos de assédio moral relatados durou de 1 a 

3 anos; 32,8%, de 1 a 11 meses e 16,4%, que durou de 3 a 4 anos. A maioria dos 

casos (58,8%) ocorreu no mesmo setor em que os servidores atuavam no momento 

em que participavam da pesquisa. Observou-se que mesmo com o passar do tempo 

o assédio moral deixa as suas marcas registradas na memória das vítimas, mesmo 

quando tinha curta duração. Também se verificou que a permanência da maioria dos 

pesquisados no setor de trabalho, mesmo após ter vivenciado situações humilhantes, 

pode estar associada a estabilidade propiciada pelo serviço público, que muitas 

vezes, deixava o servidor sem alternativa de escolha. Ou, dependendo da situação, 

esta também poderia ter sido uma opção da vítima de evitar o enfrentamento da 

situação e preferir se submeter a relação de dominação estabelecida.  
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Quanto ao gênero dos assediadores, a maioria dos pesquisados (65%) afirmou 

que foi assediada por mulheres; 18,8% por mulheres e homens; 16,2% por homens.  

Considerando que nesta parte da pesquisa participaram 78 servidores, dos quais 

75,6% eram do sexo feminino e 24,4% eram do sexo masculino; verificou-se que as 

mulheres são as que mais assediam e ao mesmo tempo, são as que são mais 

assediadas. Os resultados também mostraram, que na maioria dos casos o assédio 

moral foi praticado por duas ou mais pessoas: 30% dos pesquisados responderam 

que apenas uma pessoa havia os assediados; 27,5%, disseram que foram 

assediados por duas pessoas; 21,3%, por cinco ou mais pessoas; 11,3%, por três 

pessoas e 10%, por quatro pessoas .  

Dos 78 pesquisados, que se consideraram vítima de assédio moral, 19,2% 

disseram que “não” compartilharam com ninguém a sua experiência porque não 

possuíam conhecimento para se posicionarem a respeito sobre o ocorrido;  

consideravam que não precisavam falar, pois a situação acontecia publicamente e 

era presenciada pelos colegas; tinham receio de aumentar o número de inimigos; ou 

porque não se reconheciam com vítima de assédio e pensavam que estavam com 

algum problema consigo mesmo. De acordo com Hirigoyen (2002) este 

comportamento geralmente acontece porque a vítima sente vergonha pelas 

humilhações sofridas e não encontram palavras para se expressar e narrar o que 

aconteceu e muitas vezes, nutrindo o sentimento de culpa. 

Os resultados da pesquisa indicaram que as vítimas que conseguiam 

compartilhar com outras pessoas sobre os episódios de assédio moral sofridos, 

recorriam àqueles com quem estabeleciam uma relação de afinidade e confiança, 

com a intenção de buscar apoio, orientação e solução; de desabafar e denunciar. Dos 

80,8% dos pesquisados, que se consideravam vítima de assédio moral no ambiente 

de trabalho e contaram para outras pessoas os episódios de assédio moral, que 

vivenciaram: 50,8% compartilharam com colegas (que também eram ou tinham sido 

assediados, que testemunharam o ocorrido, que trabalhavam no mesmo setor, na 

mesma equipe de disciplina, campus e/ou departamento, da militância sindical ou do 

sindicato). Considerando a dificuldade da vítima de perceber, identificar e se defender 

do assédio moral sozinha é salutar que os trabalhadores não se intimidem e 

compartilhem as suas vivências com seus colegas de trabalhos, com seus amigos, 

com sua família e que denunciem, quando possível, aos superiores hierárquicos do 
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agressor e/ou ao sindicato da sua categoria. E quando passarem por situações 

durante períodos prolongados, é aconselhável que seja procurado um especialista da 

área de psicologia, pois o assédio moral também é considerado uma violência 

psíquica.  

A maioria dos pesquisados, que sofreram assédio moral, adoeceu (58,2%). Em 

23% dos casos, os sintomas/doenças mais frequentes foram: estresse, ansiedade, 

aumento de peso, indisposição e insegurança. Os dados levantados e analisados 

nesta pesquisa corroboram com os resultados de Hirigoyen (2002), que demonstram 

que a maioria das pessoas que vivenciou situações de assédio moral adoeceu. De 

acordo com a autora, geralmente, a primeira parte a ser atingida é o corpo físico da 

vítima, através de distúrbios psicossomáticos, causados pelo estresse e ansiedade. 

Quando as situações de humilhação se prolongam, a mente também é atingida. A 

pessoa passa a ficar com medo, insegura, desmotivada, sem vontade de estar no 

ambiente de trabalho e começa a sofrer modificações psíquicas, que afetam a sua 

personalidade e alteram o seu humor e temperamento durante um longo tempo. E é 

muito comum neste período, surgirem doenças mentais, como a depressão, 

pensamentos autodestrutivos e de suicídio. 

É relevante considerar que as consequências do assédio moral, que afetam a 

saúde do trabalhador, também repercutem na sua vida social e econômica, pois com 

o adoecimento a pessoa aumenta as suas despesas com tratamentos médicos, 

medicamentos, terapias e além disso, pode perder a sua capacidade produtiva, 

perder sua renda e se afastar da convivência social. Ressalta-se que a sociedade 

também é atingida, pois quando o trabalhador(servidor público ou celetista) está de 

licença médica ou auxílio-doença, ele está sendo custeado com os recursos do erário. 

Além do adoecimento e absenteísmo, os servidores relataram que as 

consequências do assédio moral para o trabalho desenvolvido na instituição, também 

estavam relacionadas ao fato de que ao serem hostilizados, eles perdiam a motivação 

para o trabalho (35%) e consequentemente, tornavam-se inseguros (8%), sentiam 

medo de errar, perdiam ou reduziam a produtividade (15%). Esses resultados 

evidenciam os danos, que o assédio moral, causam à instituição, produzindo um 

efeito que afeta a sua eficiência, produtividade e sustentabilidade. 

Uma outra problemática apontada nos resultados e que interfere diretamente 

na qualidade do trabalho da instituição é a rotatividade de servidores, que após 
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vivenciarem situações de assédio moral, sentem a necessidade de se afastar do seu 

agressor, pedindo transferência de setor/campus de trabalho (46,6%) ou desejando 

exonerar-se do cargo (44,4%). Diante deste quadro, é relevante ressaltar a 

importância do atendimento à solicitação de transferência feita pelo servidor, quando 

não houver outra melhor alternativa, para que seja evitada situações ou atitudes 

extremas, como por exemplo, o adoecimento ou até mesmo o pedido da exoneração. 

A prática do assédio moral foi considerada comum na Instituição (por 51,2% 

dos pesquisados) e 74,4% afirmaram que já presenciaram e/ou tiveram conhecimento 

de algum caso de assédio moral ocorrido na instituição; apesar disso, quando foram 

questionados, se havia sido feito algum encaminhamento, 24,7% disseram que nada 

havia sido feito porque as vítimas sentiam medo; 16,1% relataram que foram feitas 

denúncias oralmente e/ou por escrito para os superiores, na Ouvidoria, Comissão de 

Ética e Setor de RH,  Moção de Repúdio no CONSUP da Instituição e para o sindicato 

dos servidores; porém, consideravam que poucos denunciavam e quando 

denunciavam nada acontecia com o assediador; 9,8%, informaram que foram abertos 

processos de sindicância/administrativos pela Instituição; 6,2%, responderam que as 

vítimas acionaram a justiça; 6,2%, que as vítimas pediram transferência de Campus; 

3,7%, que o assediador foi transferido de Campus; 2,5%, que a vítima foi 

encaminhada para o psicólogo da Instituição; 2,5%, que algumas pessoas 

denunciaram e pediram transferência de Campus; 1,2%, que a vítima foi transferida 

de Campus contra a sua vontade; 1,2%, que as vítimas lutaram politicamente e 

resistiram ao assédio; 1,2%, que a vítima abriu um processo administrativo e 1,2%, 

que a vítima pediu aposentadoria. 

  As ações políticas de prevenção e combate ao assédio moral realizadas na 

instituição foram palestras e distribuição de cartilhas, apesar disso, 58,5% dos 

pesquisados afirmaram que nunca receberam informação sobre o assédio moral da 

instituição, 24,5%, disseram que receberam uma cartilha; 14,6%, que participaram de 

palestra e 0,5%, que conversou com servidores do Setor de Gestão de Pessoas sobre 

o assunto. Alguns pesquisados (2,1%) receberam informação fora da instituição, 

através do sindicato e de estudos realizados em curso de pós-graduação. 

Considerando que o assédio moral é uma realidade na instituição, é salutar que seja 

feito um investimento maior na implementação de políticas de prevenção e combate 

ao assédio moral, com um alcance mais abrangente do que a anterior, possibilitando 
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que o espaço da PROGESP e da Corregedoria sejam mais acolhedores e assertivos 

no tratamento da temática e no atendimento aos servidores. 

Considerando que, a finalidade da Administração Pública é satisfazer as 

necessidades e interesses da coletividade, o gestor público deve criar estratégias 

para garantir o respeito mútuo e a boa convivência entre os servidores (subordinados 

e superiores), durante o exercício de suas atribuições. No estudo realizado no caput 

do art. 5º e no art. 37 da CF (BRASIL, 1988), verificou-se que, quando um servidor 

público pratica o assédio moral em seu ambiente de trabalho, ele está infringindo um 

ou mais  princípios constitucionais, a saber: princípio da dignidade da pessoa 

humana, da igualdade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência. 

 No estudo realizado sobre a legislação brasileira que trata do assédio moral no 

serviço público, encontrou-se 4 leis estaduais (em Mato Grosso, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais) e 16 municipais (em Iracemápolis (SP), Cascavel (PR), 

Sidrolândia (MS), Jaboticabal (SP), Natal (RN), São Paulo (SP), Americana (SP), 

Campinas (SP), Guarulhos (SP), Gabriel do Oeste (MS), Juiz de Fora (MG), Porto 

Alegre (RS), Amparo (SP), Monte Aprazível (SP)). No âmbito federal, há apenas 

projetos de lei aguardando aprovação no Congresso Nacional. As leis geralmente 

apresentam as mesmas definições e penalidades administrativas para os servidores 

assediadores (participação em cursos de aprimoramento profissional, advertências, 

multas e exoneração). E para as vítimas é concedida, por exemplo, a transferência 

para um setor de sua preferência, além de apoiá-las na busca do ressarcimento pelos 

danos sofridos e comprovados através do processo administrativo, na justiça comum. 

Considerando a ausência de legislação específica sobre o assédio moral na 

Administração Pública Federal, resta aos gestores aplicarem a Lei nº 8112/90 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais). Apesar desta legislação prever 

penalidades disciplinares para os servidores (advertências, suspensão, demissão, 

destituição de cargo em comissão e de função comissionada e cassação da 

aposentadoria ou disponibilidade), verificou-se que na prática, há brechas na lei, que 

inclusive, inviabilizam a lisura de um Processo Administrativo Disciplinar, que 

investiga assédio moral, pois os processos geralmente são conduzidos por servidores 

da própria instituição; o acusado tem acesso integral ao processo durante toda a 

investigação; e o agressor pode indicar um representante para participar de uma oitiva 
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com a testemunha da vítima ou com a própria vítima, por exemplo. Todos esses 

fatores observados, indicam a dimensão do risco, que a vítima do assédio moral corre, 

de não lograr êxito, quando decide oficializar a sua denúncia de assédio moral dentro 

de uma Instituição Pública Federal. Até que haja a revisão desta lei, ou a 

regulamentação de norma específica no âmbito federal, este não parece ser o melhor 

caminho. 

Apesar do fenômeno assédio moral parecer ser um mal “cristalizado” ou difícil 

de ser combatido dentro das organizações, por partir das relações humanas e 

acontecer na maioria das vezes, de forma imperceptível, e por isso, de difícil 

comprovação; urge a necessidade de implementação de estratégias de prevenção, 

combate e punição do assédio moral na instituição pesquisada, pois é a omissão e 

impunidade, que tem fortalecido e favorecido a reprodução dessas condutas 

assediadoras e violentas (FREITAS et al., 2011).   

O Programa Institucional de Mediação de Conflitos surge neste contexto como 

uma proposta inovadora para implantação de uma política de prevenção e combate 

ao assédio moral na instituição. Sua elaboração foi subsidiada pelas sugestões 

apresentadas pelos participantes da entrevista, para prevenção e combate ao assédio 

moral na instituição.  

Espera-se que os resultados desta pesquisa e a proposta do Programa 

Institucional de Mediação de Conflitos contribua para a gestão de pessoas, gestão do 

conhecimento e para o desenvolvimento da Instituição pesquisada; que também sirva 

como um incentivo para que os servidores entendam como o fenômeno assédio moral 

acontece, se empoderem, se organizem para preveni-lo e combatê-lo, sejam 

solidários quando testemunharem situações de humilhação e denunciem atos 

abusivos. Do mesmo modo, que seja um alerta aos gestores para que intervenham 

em casos de conflitos que tiverem conhecimento, que incentivem a boa convivência 

e o respeito mútuo entre os servidores, e penalizem na forma da lei, aqueles que 

promovam atos que prejudiquem os colegas. 

Ressalta-se que esta pesquisa apresenta algumas limitações, devido a 

impossibilidade de se generalizar os resultados alcançados, pois não foi determinada 

amostra e nem foi possível assegurar se todos os servidores ativos da instituição 

tiveram acesso ao questionário online ou se receberam o convite da pesquisa. Os 
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resultados obtidos e apresentados nestes estudos referem-se apenas à realidade dos 

172 servidores da Instituição, que participaram. 

Considerando que esta pesquisa se limitou a pesquisar o assédio moral na 

perspectiva de servidores técnicos-administrativos e docentes de uma instituição 

pública federal de ensino, como recomendação para futuras pesquisas, sugere-se 

que sejam realizados trabalhos similares a este, em outras instituições públicas de 

ensino dos municípios e estados, que já legislaram sobre o assédio moral; outra 

possibilidade seria analisar, nestas instituições, o assédio moral do ponto de vista dos 

gestores e de trabalhadores terceirizados. A atuação dos sindicatos na prevenção e 

combate do assédio moral no serviço público, também seria uma temática 

interessante de investigação. 
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Apêndice A – Questionário Online 
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Apêndice B – Roteiro da Entrevista 

 
 

Perguntas 
 

1. Para você, o que é o assédio moral no ambiente de trabalho? 

2. Relate o que aconteceu com você no seu trabalho para que se identificasse 

como vítima de assédio moral? 

3. Essa situação acontecia com que frequência? 

4. Quem era(m) a(s) pessoa(s) envolvida(s) na(s) situação(ões)? 

5. Você conversou com alguém sobre o assunto? Com quem? E por quê? 

6. Outros colegas do seu setor também passaram por situações semelhantes? 

7. Você fez alguma denúncia formal ou informal para alguém ou algum setor da 

Instituição? Para quem? 

8. Qual foi o resultado da sua denúncia? Foi o que você esperava acontecer? 

9. Houve repercussão dessas situações vivenciadas no seu ambiente de 

trabalho?  

10. Quais foram as consequências dessas situações para a sua saúde? E para o 

trabalho que você desenvolve na Instituição? 

11. Na sua opinião, quais medidas a Instituição deveria adotar para prevenir e 

combater o assédio moral? 

12. Chegamos ao fim da nossa conversa. Há algo que gostaria de acrescentar 

sobre o assunto, que não foi perguntado? Você gostaria de fazer alguma 

pergunta ou comentário?  
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Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

do Questionário Online
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Apêndice D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Da Entrevista 
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Apêndice E – Modelo do Convite da Pesquisa 
 

 


